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Seniora Läkare
Från oss alla
till er alla

God Jul och
Gott Nytt År!
Här är några läsjulklappar
De är både mjuka och hårda
2020 års re

sor

Bologna, Mantua, Madeira, Svenska
Pommern, York & Lake District...
Ig Nobel-ceremonin
– en riktig höjdpunkt!

Glöm domedagen
– den är inte nära

Slopa alla åldersgränser uppåt!
Välkommen till
vårmötet i Karlstad!

NOAK ersätter det tidigare ovärderliga
råttgiftet som blev ”presidentmedicin”

Debatt om livet och döden

Gerda Kjellberg en
kvinnlig pionjär
Julkrysset

I huvudet på KRY:s
forskningschef Nasim Farrokhnia

Utgiven av Seniora Läkare – intresseförening i Sveriges läkarförbund

redaktören har ordet

Domedagen är inte nära
flertalet hjärnforskare vara ense om
att vi måste ändra fokus mot ett aktivt
positivt tänkande – ingenting blir
bättre och det mesta sämre av
domedagsångest.
Känslor av pessimism och optimism
tycks vara lokaliserade i olika centra
och dessutom i olika hemisfärer av vår
hjärna. Den mentala balansen mellan
tillförsikt och oro går att påverka i
positiv riktning med positivt
tänkande.
En intuitiv kunskap att det kan vara
så har länge funnits i kulturer där man
praktiserar meditation. Självhjälpsböcker och mentala coacher har också
tidigt tagit upp budskapet att positivt
tänkande leder till bättre hälsa. Även
om de populärvetenskapliga råden
ofta är lite naiva så bygger de ändå på

ett faktaunderlag. Positivt tänkande
kan påverka arkitekturen i våra nervbanor, skapa en känsla av välbefinnande och har mätbara positiva
effekter på kognition, analysförmåga
och uppmärksamhet.
Så nästa gång som media eller
andra varnar för undergången i ett
nyhetsinslag – byt kanal till YouTube
och en TED –
föreläsning av
socialpsykologen Alison
Ledgerwood,
professor vid
UCLA.

Foto: Kristina Sahlen

M

oder jord idag kan
kännas som en jämmerdal. Maktgalna politiska
ledare som underblåser
krig och terrorism, ekonomiska kriser
och ett klimathot gör att många
upplever att nu är undergången bara
en tidsfråga.
En bidragande faktor är att vi tycks
vara biologiskt predisponerade att ta
till oss domedagsprofetior och
upplever känslor som oro för framtiden, ilska och sorg starkare än glädje
och harmoni. Visst kan lyckan vara
flyktig och problem vi brottas med
mer permanenta, men det finns en
inbyggd neural obalans mellan
svartsyn och optimism.
Utan att bagatellisera de utmaningar som världen står inför tycks

FAKTA | Detta gäller för medlemmar i Seniora Läkare
t Seniora Läkare är en intresseförening inom
Sveriges Läkarförbund. För att vara med i Seniora
Läkare måste du vara medlem i Läkarförbundet. Du
behöver inte ha uppnått en viss ålder för att få bli
medlem.
Medlemsavgiften i Seniora Läkare är 250 kr/år.
Avgiften debiteras samtidigt med Läkarförbundets
medlemsavgift.
Du söker medlemskap lättast via vår hemsida

www.slf.se/senior eller genom att
kontakta sekreteraren Peter Larsson
på hans e-mailadress:
larsson.876015@outlook.com
Som senior och pensionerad läkare har du
50 procents rabatt på Läkartidningens fortbildningar och symposier.
Om du, när du upphört med din yrkesverksamhet, vill ha reducerad medlemsavgift i
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Läkarförbundet kan du anmäla dig som pensionärsmedlem där. Medlemsavgiften är för
närvarande 876 kr/år.
Du har som pensionärsmedlem kvar Läkartidningen och kan utnyttja erbjudanden om resor, fritidsboende etc, men förlorar juridiskt stöd som berör
yrkesverksamheten.
Din yrkesförsäkring i Folksam påverkas inte så
länge du är medlem i Läkarförbundet.
t Tidningen Seniora Läkare ges ut av
Seniora Läkare, intresseförening i Sveriges
läkarförbund. Tidningen ges ut med fyra nummer
per år.
Utgivningsdagar 2020
Nr 1: 19 mars. Manusstopp 2 mars.
Nr 2: 18 juni. Manusstopp 1 juni.
Nr 3: 15 oktober. Manusstopp 28 september.
Nr 4: 17 december. Manusstopp 30 november.

Det går bra att kontakta oss via mejl
Redigering: Christer Bark
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josef.milerad@gmail.com
torsten.mossberg@gmail.com
ors.marianne@gmail.com

ledare

Vissa av våra förmågor
blir faktiskt bättre
med stigande ålder

D

etta nummer av Seniora
Läkare skickas ut till drygt
15 000 seniora medlemmar
i Läkarförbundet så att alla
kan ta del av vår innehållsrika tidning
och dessutom få en uppfattning om
vad vår aktiva och fina förening har
att bjuda på. Vi hoppas på fler medlemmar som kan ta del av vårt utbud
av fortbildningsmöten, specialsydda
resor, intressant tidning, samt våra
insatser mot ålderism.
Hösten har sannerligen bjudit på
många händelser i sjukvården.
Ekonomin är katastrofalt dålig.
Många läkare har varslats framför allt
i Stockholm, i skrivande stund 300,
men även i Göteborg och fler varsel
lär komma.
Rusande underskott i budgeten för
många sjukhus tyder på en, av våra
politiker, verkligt misskött sjukvård –
det kan inte ha kommit som en
överraskning att pengarna inte räcker
till, bland annat för en övertung administration och osannolikt många
chefer (t.ex. på Karolinska sjukhuset).
För oss seniorer kan det kärva ekonomiska läget bli extra kännbart med
längre väntetider för operationer och
sämre tillgänglighet.
Tyvärr varslas också seniora läkare
på flera sjukhus. Att göra sig av med
pålitlig, kunnig och billig arbetskraft
är oklokt.
Läkarförbundet är väl rustat inför
förhandlingarna. I styrelsen och under
fullmäktige har diskussionerna varit
konstruktiva och argumenten slipats.

Arbetsgivaren kommer att få ett tufft
motstånd – det är inte precis arbetsbrist på de aktuella sjukhusen.
I slutet av oktober hade jag som
ordförande i Läkarförbundets etikoch ansvarsråd möjlighet att
tillsammans med Läkarförbundets
ordförande Heidi Stensmyren och
Tomas Hedmark, jurist, vara med vid
World Medical Associations (WMA)
General Assembly i Tbilisi i Georgien.
Många angelägna etiska frågor
behandlades, bland annat eutanasi
och läkarassisterat självmord. Tyskland
var ansvarigt för ett nytt policydokument i vilket man slog ihop två äldre
dokument, ett om eutanasi och ett om
läkarassisterat självmord.
Efter en spännande omröstning, 3/4
majoritet krävdes, togs det nya dokumentet som innehåller definitioner
och ett kraftigt avståndstagande till
eutanasi och varje form av läkarhjälp
till självmord med en hänvisning till
läkares etiska plattform. Vi ska bota,
lindra och trösta våra patienter, men
inte medverka till att avsluta deras liv.
Debatten om dödshjälp har tagit ny
fart i Sverige, dels på grund av liberalernas beslut om att förorda en utredning, dels på grund av domen i målet
där en man hjälpt en kvinna med ME
att avsluta sitt liv.
I detta nummer har vi berett plats
för debatt i ämnet samt en sammanfattning av Statens medicin-etiska råds
(SMER) kunskapssammanställning.

Personligen tror jag att det kan
vara bra med en parlamentarisk utredning som tar upp de senaste erfarenheterna av Oregonmodellens och
Benelux-ländernas olika former av
dödshjälp, men också inkluderar en
genomgång av hur en optimal palliativ vård för dödssjuka, likvärdig över
landet, skulle kunna se ut.
Vad tycker du? Bidra gärna med
debattinlägg i nästa nummer.
Men till något mer uppmuntrande
och positivt; Eva Vingård, professor
emeritus i arbets- och miljömedicin vid
Uppsala universitet har skrivit ett fint
bidrag i Delegationen för senior
arbetskrafts skriftserie med titeln
”Vad blir sämre och vad blir bättre när
man blir äldre”.
Skriften handlar om hur vi bäst kan
anpassa våra insatser i arbetslivet till
vår erfarenhet, mognad, men också
sviktande förmågor.
En positiv läsning, mycket blir
faktiskt bättre, vi kan bidra med
mycket trots stigande ålder. Läs min
intervju med Eva på sidorna 14-15.
Slutligen välkomnar jag alla seniora
läkare i Läkarförbundet till vår
förening. Häll nu upp lite glögg och
kaffe, ta några pepparkakor och njut
av julsånger, ta in
julens glädjebudskap
och läs detta innehållsrika julnummer
av Seniora Läkare.

Torsten Mossberg, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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Tara Westover:
Allt jag fått lära mig

F

örfattaren växer upp i en mormonfamilj i Idaho. Hennes far är
skrothandlare och hennes mor är
örtdoktor och barfota-barnmorska.
Tara och hennes syskon hålls isolerade
från samhället, undervisas hemma och
förbereds på den domedag som föräldrarna är säkra på ska komma. Det
är en hård och fattig tillvaro, barnen
får arbeta under livsfara i faderns
skrotverkstad och när det inträffar
olyckor åker man inte till sjukhus utan
modern botar med örtomslag.
Först när Tara är 17 år får hon börja
i den kommunala skolan. Hon har
aldrig hört talas om Martin Luther
King eller John F Kennedy och Förintelsen är ett okänt begrepp.

Man får följa
Tara genom
hennes skolgång och
universitetsstudier och också hennes
brytning med familjen, där finns inte
bara ondska och fanatism utan också
kärlek och omsorg.
Det är en gripande och upprörande
historia om en ung människas väg till
mognad och självständighet trots den
uppväxtmiljö hon har och de grymheter hon utsätts för av en störd
storebror.
Författaren som har ett pregnant
och närmast poetiskt språk är noga
med att påpeka att hennes skildring
inte handlar om mormoner i allmänhet utan bara om den egna familjen.

Tara Westover
är idag disputerad i idéhistoria och
hennes debutbok har översatts och
sålts över hela världen.
När man läser om de isolerade
barnen kan man inte låta bli att tänka
på barnen i Ystad som vi upprördes
över sommaren 2019.
Allt jag fått lära mig är en av de
starkaste läsupplevelserna under 2019
och för dem som ännu inte läst den
noterar jag att den nu också finns i
pocketupplaga.
Svante Ors

Bli medlem i Seniora Läkare!

R

edan den här tidningen som
du håller i din hand är en
god anledning till att vara
med i Seniora Läkare.
Vill du hålla dig uppdaterad
inom yrket så är våra kongresser
med högklassiga föreläsningar ett
gyllene tillfälle till fortbildning.
Dessutom får du en chans att
träffar kollegor och gamla kurskamrater vid kvällsmingel och
middagar. Mötena förläggs till
olika orter vilket ger en möjlighet
att se delar av vårt vackra land
som du kanske inte hunnit med
tidigare.
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Vill du hjälpa till att förbättra
de seniora läkarnas arbetsvillkor
är vår förening en bra påtryckargrupp.
Har du synpunkter och idéer
eller förslag till förändringar blir vi
tacksamma och glada.
Våra berömda resor, speciellt
arrangerade för oss, tar dig till
intressanta resmål i både när och
fjärran. Våra duktiga guider gör
resorna till en upplevelse utöver
det vanliga.
Om du bor i landets södra eller
västra delar får du en extra bonus
med kulturella och vetenskapliga

föredrag i Skåne-SÄL respektive
Väst-SÄL, våra regionala klubbar.
Även du som kanske inte ser
dig som föreningsmänniska
kommer att finna stimulans och
nya kontakter i Seniora Läkare.
Medlemskap i Seniora Läkare
förutsätter att du är med i
Sveriges läkarförbund.
Enklaste sättet att bli medlem
hos oss är via Läkarförbundets
hemsida, www.slf.se och rubriken
Läs mer och bli medlem. Eller
maila vår sekreterare,
Peter Larsson,
larsson.876015@outlook.com

Läkare sökes till Bragée kliniker
Vill du arbeta på en stimulerande arbetsplats?
På Bragée kliniker har vi många seniorer och hos oss står det för erfarenhet, expertis och effektivitet.
Vår målsättning är att hjälpa multisjuka patienter med rehabilitering vid smärta och utmattning inom vårdval i Stockholm. Vi har även en särskild mottagning för utredning och behandling av ME/CFS, ”kroniskt
trötthetssyndrom”. Inget smäller då högre än ett gott bemötande och erfarenhet! Vi söker därför läkare
både till rehabverksamheten och ME, där vi också planerar att utöka stödet för drabbade barn.
Vi erbjuder goda villkor, internutbildning varje vecka, moderna lokaler, rimliga scheman och arbetstider.
Specialiteten är inte det viktiga utan vi lägger stor vikt vid intresset för patienter och ett gott bemötande.
Så förgyll din pensionärstid med att jobba tillsammans med kunniga kollegor och kontakta oss redan idag!
Jens Draiby, Rehabchef och läkare jens.draiby@bragee.se
Lennart Ljungh, Enhetschef ME-center lennart.ljungh@bragee.se

forskning

Ig Nobel-ceremonin
en riktig höjdpunkt
Här är Seniora Läkares jultips till dig som
tröttnat på Kalle Anka och hans vänner, eller vill introducera något nytt i familjen som jultradition. Gå in på
YouTube och se hela Ig-Nobel-ceremonin med 90minuters humor för vuxna(?).

Ig Nobel-priset är en
parodi på det egentliga
Nobelpriset men med en
seriös underton. Det delas
ut varje år sedan 1991 för
att hylla vetenskapliga
framsteg som ”först får oss
att skratta och sedan
tänka till” enligt prismotiveringarna.
t Priskategorierna bl.a. fysik, kemi,
fysiologi/medicin, litteratur och fred
har likheter med det riktiga priset
liksom prisutdelningens koreografi.
Det delas ut på en akademisk
institution med hög status, Harvard
Universitetet i Boston. Och vinnarnas föreläsningar äger rum på en
lika prestigefylld institution, Massachusetts Institute of Technology.
Prisutdelare brukar vara tidigare
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Nobelpristagare, i år var det Eric
Maskin (ekonomi 2007), Rich
Roberts (medicin 1993) och Jerry
Friedman (fysik 1990).

Det har faktiskt även hänt att en
Ig Nobelpristagare sedermera fått
Nobelpriset.
Fysikern Sir Andre Geim (bilden)
fick IgNobelpriset år 2000 då han
visade att det är möjligt att få
grodor att sväva med hjälp av
magnetism. Tio år senare fick han

www.improbable.com/ig/
t En guldgruva, som kommer att ge dig både mycket skratt och tänkvärt!
Här hittar du allt från filmarkiv från tidigare prisutdelningar,
mängder av osannolik forskning, till pressklipp och kommande evenemang.

Nobelpriset för sin upptäckt av grafen.
Vill du veta hur och varför det går att
få grodor att sväva med hjälp av
magnetism så gå in på Ig Nobels
hemsida. www.improbable.com/ig/
2019 års pristagare
t 2019 års vinnare har precis som
tidigare löst gåtor som länge satt
myror i huvudet på mänskligheten.
Vem har t.ex. inte undrat över hur
mycket ett spädbarn kan dregla?
Shigeru Watanabe, professor i
barnodontologi från Japan har svaret.
Med kreativa metoder har hans forskargrupp kartlagt att en frisk 2,5 åring

producerar upp till 500 ml saliv per
dygn, d.v.s. omkring 7 procent av
kroppsvikten. Det förklarar varför

man inte kan ta upp en två-åring i
famnen utan att helt blöta ner sina
kläder.
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Formen och temperaturen på
mäns testiklar är en annan fråga
som säkert engagerar många.
Ämnet brukar i första hand diskuteras i grabbarnas omklädningsrum
efter matcher och träning så tiden är
mogen för en mer objektiv vetenskaplig genomlysning.
Hur lika är testiklarna på höger och
vänster sida?
Roger Mieusset, fertilitetsforskare
från Toulouse jämförde testikeltemperatur hos män som oftast går
(brevbärare) med män som sitter
länge (busschaufförer) samt om temperaturskillnaden ändras om man tar
av sig kläderna. Det gör den.
Vänster testikel är alltid varmare
vare sig man står eller sitter, men utan
byxor är den högra varmare! Höftskynke är kanske det för testiklarna
biologiskt mest hälsosamma plagget
– och kan rekommenderas särskilt för
brevbärare och chaufförer.
Vilken kroppsdel kliar mest när
det kliar och var är det skönast
att klia sig?
En dermatologisk forskargrupp
gnuggade kliböna (Mucuna pruriens)
på försökspersonernas underarmar,
fotleder och ryggar. Deltagarna fick
sedan skatta klådans intensitet, samt
välbehaget att få klia det aktuella
stället.
Klådan kändes mer intensiv på
ryggen och fotleden jämfört med
underarmen. Välbehaget att få klia
var också mer intensivt på fotled och
rygg än på underarmen. Men den
stora upptäckten var att lusten att klia
avtog när klådan försvann på underarmen och ryggen men inte på fotleden.
Med andra ord – det var lika skönt att
fortsätta klia sin fotled även när det
hade slutat klia. Eftersom klåda som
avtar skänker en inre frid belönades
denna forskning med fredspriset.
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MEDICINPRISET
Den kanske mest intressanta
utmärkelsen för denna
tidnings läsare, medicinpriset, gick
till Silvano Gallus, professor i epidemiologi i Milano. Gallus forskning
om vilka födoämnen som skyddar
mot hjärtkärlsjukdom och cancer är
en nyhet alla väntat på.
Det är nämligen inte de vanliga
kaloribefriade växtdelarna man
ogärna stoppar i munnen som
skyddar bäst, utan en riktig
njutning för gommen – äkta italiensk pizza.
Den skyddar inte bara mot akut
hjärtinfarkt utan även mot bröst,-

Hur smutsiga
är våra pengar?
Nu handlar det inte om moralen i
den affärsverksamhet pengarna
kommer ifrån utan bakteriebeläggningarna på sedlar. Dessa går ju ofta
från hand till hand.
Mikrobiologerna Gedik, Voss & Voss
testade sex olika sedlar som odlingsmedium för antibiotikaresistenta
stafylokocker, coli och enterokocker.
Sedlarna var euro, USA-dollar
Kanada-dollar, kroatiska luna,
rumänska lei, marockanska dirham
och indiska rupee.

ovarial och prostatacancer. Förutsättningen för denna skyddseffekt
är givetvis att den är tillagad i
Italien av italienska ingredienser
och även äts i landet.
Årets Ig Nobelpriser visar
äntligen att det som är gott och
trivsamt också är nyttigt.
Boka en Italienresa och njut
varje dag av den äkta italienska
pizzan – gärna med ett dreglande
barnbarn i knäet. För herrarna
rekommenderas ledig klädsel som
höftskynke. När du njutit av pizzan
kan du klia vristerna av hjärtans
lust.

Rumänska lei visade sig vara det
bästa odlingsmediet – här växte alla
tre stammarna. Den kroatiska lunan
var mest bakterieresistenta – här växte
inget, under det att på de övriga
sedlarna växte bara en stam.
Forskargruppen tog hem ekonomipriset och resultaten har ju direkta
praktiska applikationer för hygienorienterade turister. I Rumänien bör
man kanske i första hand betala med
kreditkort och i Kroatien kan även
personer med bacillskräck använda
landets sedlar.
Josef Milerad
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Det vilda Zimbabwe
– med Mattias Stedt

ERAR
NS

TKOMPE
MA

FÖLJ MED TILL DET OKÄNDA ZIMBABWE. Här finns några av Afrikas största

kvarvarande elefanthjordar och många andra djur som t ex lejon, kudu, sabelantilop
och den sällsynta afrikanska vildhunden. En stor upplevelse för dig med höga krav
på ostörda naturupplevelser. Vi inleder den omväxlande resan vid de imponerande
Victoriafallen och tillbringar oförglömliga dagar i Hwange National Park,
Zimbabwes mest djurrika nationalpark. Med fler än femton safariutfärder till fots,
med bil och längs Zambezifloden möter vi djuren och naturen på nära håll.
Våra noga utvalda vildmarkslodger erbjuder spektakulära utsikter, rofylld vila
och utsökta middagar under stjärnorna. På Nehimba lodge får vi sällskap under
middagen av elefanter som besöker vattenhålet.
Afrikakännaren MATTIAS STEDT är vår färdledare. Han
finns med oss från morgonens första gamedrive till kvällens
lägereld och fördjupar våra upplevelser med sin kunskap.

När du reser
med oss...
✔ Äventyr
n
✔ Nära djur och natur
n
✔ Noga utvalt boende
n
✔ Alltid i små grupper
n
✔ Kunniga färdledare
n
✔ Grönt engagemang
n

RESEDATUM: 4–16 november 2020, 13 dagar
LÄS MER OM RESAN: www.aventyrsresor.se och

hör av dig på 08-5560 69 00 eller resor@aventyrsresor.se
aventyrsresor.se
Anmäl dig till våra nyhetsbrev på

Följ oss på Facebook och

Instagram

www.aventyrsresor.se
PPER SED AN 1984
STO RA UPP LEVE LSER I SMÅ GRU

OR.SE

BESÖ
V K
H EM Å R
SIDA
!

ES

W

VENTYRS

R

.A

resor

de

an
n
n
pä
s
t
e
d 2020
a
l
e
r h mmet
ä
r
Hä progra
rese

Res, njut
och berika dig!
Madeira
14-21/22 mars 2020
Tema: Exotiska trädgårdar
t När vi kämpat oss igenom det mesta
av vintern är det dags att åka till
varmare klimat och blomprakt – till
Madeira, som i mars har en behaglig
medeltemperatur. Vi bor i Funchal på
ett fyrstjärnigt hotell med prisbelönt
trädgård och tillgång till både inomhuspool och havsbad, turkiskt bad
m.m.
Vi besöker Botaniska trädgården
och Blandy’s Garden, den senare med
ett rikt sortiment av trädgårdsväxter
och samlingar av växter från Australien, Sydafrika och Nya Zeeland. Här
finns jätteexemplar av kamelia,
rumsgran, kamfer och tulpanträd.
Bergsbyn Monte nås med en kabinbana där Monte Palace Tropical
Garden finns. Under 200 år har olika
ägare i en ravin skapat en trädgård
med bl.a. trädormbunkar, japanska
kottepalmer och en orientalisk del
med statyer, pagoder och vatten i alla
dess former.
Levador, ofta kullerstensbelagda, är
gamla bevattningskanaler som blivit
vandringsleder. Där kommer man nära
orörd natur med tropisk och subtropisk växtlighet och får en vacker vy
över bergslandskapet. Vår levadavandring är cirka fyra kilometer.
I Funchal besöker vi en trädgård
med en stor orkidékollektion och
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andra blommande växter som hibiscus
och passionsblomma, parken som
omger den regionala presidentens
residens, en liten privatägd örtagård
och slutligen en gård med antikviteter
och konstföremål.
Självklart kommer vi att prova ett
par olika madeiraviner och en eftermiddag ägnas åt Afternoon Tea i
brittisk anda.
En ”trädgårdsfri” sista dag kan
ägnas åt centrala Funchal med en stor
bondens marknad, historiska kyrkor
och katedralen.
Vår ciceron bland alla exotiska
växter och botaniska juveler är trädgårdsmästaren John Taylor, känd från
SVT:s Trädgårdstider och Malmös Slottsträdgården samt numera ansvarig för
Tjolöholms slottsträdgårdar.
n Information och anmälan: FAVORIT
Kultur ochTemaresor AB,
tel. 08-660 18 00,
www.favoritresor.se/senioralakaremadeira
info@favoritresor.se
Svenska Pommern
16-19 april 2020
t Vår gemensamma resa börjar i
Malmö dit man tar sig på egen hand.
Med buss och färja landar vi slutligen
i hansastaden Stralsund, i den del av
Pommern som 1648-1815 ingick i det
svenska riket. Vi bor där i CW Scheeles
födelsehus, numera ett fyrstjärnigt

hotell i tre nätter. Under stadsvandringen ser vi det gamla rådhuset,
ansett som den nordtyska tegelgotikens vackraste byggnad, och den
gamla staden.
I Greifswald, också hansastad,
besöker vi Sveriges då äldsta universitet och i museet ser vi landskapsmålningar av Caspar David Friedrich. Han
hämtade mycket inspiration från ön
Rügen, som vi sedan ägnar en heldag
åt med besök bl.a. på godset Boldewitz, Kap Arkona med sitt fyrtorn och
höga kalkklippor samt den kejserliga
badorten Binz.
Ciceron på resan är Johan
Engström, fil. dr. i arkeologi och
tidigare knuten till Armémuseum i
Stockholm. Med sina militär- och kulturhistoriska kunskaper introducerar
han oss till historien och det svenska
arvet i denna del av Tyskland.
n Information och anmälan: Ola
Olsson Mejtresor, tel.0704-220174,
info@mejtresor.se, www.mejtresor.se

England: York & Lake District
21-26 september 2020
Tema: Litteratur, poesi, historia och
storslagen natur.
t Från flygplatsen i Manchester styr vi
kosan norrut genom Lancashire och
Fortsättning nästa uppslag >>>

FAVORITRESOR FÖR SJÄLEN!

OPERA OCH KONST I TOSCANA

HISTORIENS UMBRIEN

RES MED MÅNS TENGNÉR OCH FLORENSBON BODIL JAKOBSSON

till Florens och sköna Siena. Renässansens arkitekturskatter
krockar på ett njutbart vis med operahusets moderna svarta kub.
Vi möter Toscanas två största kompositörer – Verdi och Donizetti
– med tårar av sorg (La Traviata) och skratt (Don Pasquale). Under
resan gör vi musikhistoriska promenader samt ser Teatro della
Pergola, njuter av världskonst på Uﬃzierna och Palazzo Pitti.

MÖT DEN BLOMMANDE VÅREN i medeltida byar, romantiskt
belägna, i det vackra landskapet Umbrien med Lazio och Toscana
som grannar. Ett naturskönt böljande landskap där historiska små
städer tronar uppe på kullarna ovan gröna dalgångar. En njutares
resa där vi gör utﬂykter till andra byar med vår ciceron CARINA
MAGNUSSON . På vårt fyrstjärniga hotell Antica Dimora alla Rocca
serveras varje kväll umbriska trerättersmiddagar.

1/3 • 5 DAGAR

16/4 • 5 DAGAR

OPERATÅGET TILL OSLO

KONSTENS MADRID & TOLEDO

VI ÅKER TÅG TILL VÅRT GRANNLAND och ser Wagners opera

VÅRKÄNSLOR I MAGNIFIKA MADRID OCH TOLEDO med en av

Mästersångarna i Nürnberg”. Vi äter middag på restaurang Norda
vars koncept är utvecklat av kocken Marcus Samuelsson. Vi går på
guidade promenader, besöker Holmenkollen och får visningar på
både Frammuseet och Munchmuseet av vår operaciceron RICHARD
KLINGSPOR . På resan 5/5 ser vi en konsert med Lise Davidsen
och Oslofilharmonien och på resan 15/5 firar vi syttende mai med
galaföreställning på NationaltheBtret.

världens främsta exposéer över västerländsk konsthistoria.
Världskända Prado, Reina Soﬁa med fokus på Picassos Guernica
och modern konst. Holländska mästare, impressionister, Kandinsky och Hopper på privata Thyssen-Bornemisza samt El Greco i
Toledo. Vår ciceron är konstpedagog HELÉN HALLGREN ARCHER
från Nationalmuseum. Handplockade menyer, ﬂamenco och vårt
fyrstjärniga Catalonia Las Cortes, förgyller vistelsen.

5/5, 15/5 • 4 DAGAR

21/4 • 5 DAGAR

FLER RESOR
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resor

blommande ljunghedar och ser det
medeltida befästa herresätet Haddon
Hall, i modern tid inspelningsplats för
klassiker som Stolthet och Fördom och
Jane Eyre.
Vi bor fyrstjärnigt två nätter
innanför stadsmuren i York, som var
vikingarnas gamla bosättning Jorvik.
De härskade där från 866 och några
hundra år framåt. En vandring i
staden bjuder på både gamla mysiga
gränder och moderna affärsgator och
vi ser bl.a. den medeltida katedralen
och barockslottet Castle Howard.
Färden går sedan genom ett ljuvt
böljande landskap vidare norrut till
Englands mest dramatiska landskap
och vildmark, även om det inte är
otillgängligt eller glesbefolkat. Bondgårdar, små byar och städer ligger
utspridda i denna gamla kulturbygd
med spår från stenåldern, romarna
och vikingarna.
I Lake District bor vi nära den största
sjön, Lake Windermere, och kommer
att göra en båttur där. Den romantiska
poeten Wordsworth bodde i Dove
Cottage i Grasmere med utsikt över
sjön. En ättling har gjort diktarhemmet tillgängligt för allmänheten.
Resan går nu söderut genom västra
Yorkshire och den södra delen av
bergs- och höglandskedjan Penninerna.
I byn Haworth stannar vi vid Brontë
Parsonage Museum, den prästgård där
systrarna Brontë levde och skrev.
Den sista natten tar vi in på ett
hotell nära flygplatsen i Manchester
efter att ha gjort en panoramatur
genom staden.
Guide under resan är Tina
Engström, kunnig och uppskattad
reseledare för tidigare resor med
Seniora Läkare.
n Information och anmälan: FAVORIT
Kultur och Temaresor AB,
tel. 08-660 18 00, info@favoritresor.se.
www.favoritresor.se/senioralakareengland
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Vi besöker Bologna med sina typiska medeltidshus av rött tegel och röda jalusier för fönstren.

Fyra norditalienska städer

5-11 oktober 2020
Bologna – Mantua – Parma – Ferrara
t Bologna – la dotta (lärda), la grassa
(feta), la rossa (röda)… Det lärda
Bologna anspelar på att staden har
Europas äldsta universitet som
grundades 1088. Det feta – det är en
kulinarisk stad och det röda står för
att politiken ofta varit röd men också
bebyggelsen.
De medeltida husen är byggda med
rött tegel och för fönstren finns
genomgående röda jalusier. Utmärkande för Bologna är också långa
arkader utmed gatorna, sammanlagt
38 km, bra skydd för vinterregnet och
sommarens stekande sol.
Vi kommer att bo centralt i
Bologna, som blir vår bas och utgångspunkt för utflykter till kringliggande
städer. Mantua, liksom Bologna med
etruskiskt ursprung, fick ett uppsving
under renässansen, palats och kyrkor

byggdes där betydande konstnärers
verk kan ses.
Vid sidan av arkitektur – den
medeltida katedralen och Farneseteatern – i Parma tar vi del av tillverkning av parmesanost och den lufttorkade skinkan.
Slutligen besöker vi Ferrara, en
elegant renässansstad med raka gator
och vackra palats, bl.a. det stora palats
som var residens för hertigarna d’Este.
Ciceron under denna resa är Hans
Lepp, kulturråd och Italienkännare,
som varit en uppskattad reseledare för
ett flertal av våra Italienresor.
n Information och anmälan: Ola
Olsson Mejtresor, tel. 0704-220174,
info@mejtresor.se, www.mejtresor.se
***
n Kontaktperson för resorna är
Christina Berntsson. Tel: 0708-139618
christina.berntsson.cb@gmail.com
Bilden till höger: Mantua med etruskiskt
ursprung, som fick ett uppsving under
renässansen. Palats och kyrkor byggdes,
där betydande konstnärers verk kan ses.

att vara 65 +

Eva Vingård, ledamot i
Delegationen för senior arbetskraft:

”Jag tycker inte att det
ﬁnnas några åldersgrän
uppåt överhuvudtaget”
OM EVA
VINGÅRD
t Eva Vingård är professor emeritus i
arbets- och miljömedicin vid Uppsala
universitet och har tidigare arbetat som
professor i personskadeprevention vid
Karolinska institutet.
t Eva har även varit verksamhetschef
och överläkare vid Arbets- och
miljömedicinska kliniken vid Uppsala
Akademiska sjukhus, samt företagsläkare och forskningsläkare.
t Evas huvudsakliga forskningsområden är fysiska och psykosociala
förhållanden i arbetslivet och dess
påverkan på hälsa och sjukskrivning.
t Därtill har Eva även medverkat i flera
statliga utredningar och olika råd som
regeringen tillsatt.

Torsten Mossberg har intervjuat Eva Vingård med anledning
av Delegationen för senior arbetskrafts rapport nummer
åtta: ”Vad blir sämre och vad blir bättre när man blir äldre”
>>> Du skriver att hälsotillståndet
blir ett allt mindre hinder mot ett
långt arbetsliv men spridningen i
hälsotillstånd ökar mellan olika
grupper. Vad kan göras för att minska
spridningen.
>>> Det är naturligtvis ett problem att
vi har en ökande ojämlikhet i hälsa
mellan olika grupper. De med sämre
hälsa är främst lågutbildade i vissa
fysiskt krävande yrken. En god arbetsmiljö hela livet och en bra livsstil skulle
minska klyftorna.
Livsstil som rökning och obetydlig
fysisk aktivitet måste individen ändra
själv, i bästa fall med hjälp av arbetsgivaren med fysisk aktivitet på arbetstid. Troligtvis skulle undersköterskor
behöva detta lika väl som brandmän
och poliser, där det redan finns.
Arbetsmiljön måste vi intressera oss
för hela arbetslivet, inte bara när vi
blir äldre.

>>> Det är tyvärr självklart att olika
fysiska funktioner förändras, ofta försämras med stigande ålder. Du skriver
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att en 65-åring bara har cirka 70
procent av en 25-årings syreupptagningsförmåga och att ett äldre hjärtas
maxfrekvens är cirka 170/min. En 65åring behöver tre gånger så hög ljusstyrka som en 20-åring och hörselnedsättning är vanlig med stigande
ålder. Mot den bakgrunden, vilka
arbetsuppgifter bör man inte ta på sig
som senior, vilka är direkt olämpliga?
>>> Mycket fysiskt krävande arbetsuppgifter. Fotbollsproffs och balettdansare är inte något att tänka på.
Vissa yrkesgrupper som t.ex. piloter
har regelbundna tester och tas ur
tjänst om de inte klarar uppsatta krav.
Men då variationen är så stor, där
en vältränad 60-åring kan ha betydligt
bättre värden än en dåligt tränad 30åring, går det inte att ge generella
regler utifrån ålder.
Seniorer och seniorens omgivning
underskattar oftast seniorens kapacitet och inte tvärtom. Sedan måste
arbetsuppgifterna kanske anpassas.
En vän, 70 +, som är ortoped gör inte
de stora fysiskt krävande operatio-

ska
nser

nerna längre utan fotkirurgi där han
kan sitta och jobba. Och han har
lysande resultat.

>>> Med åldern kan den kognitiva
hälsan försämras. Du skriver dock att
kognitionen har sitt eget åldrande.
Vad menar du med den formuleringen?
>>> Ålder kan delas in i kronologisk
ålder, psykologisk ålder och social
ålder. Den kronologiska åldern är
antalet år sedan vi föddes och samvarierar ofta med fysiska parametrar
på gruppnivå. Psykologisk och social
ålder är intressantare.
Den psykologiska åldern handlar
om vår självbild, vad vi vill och tror oss
kunna klara av. Vilken nyfikenhet,
vilja att lära nytt och attityd vi har till
vårt eget åldrande.
Det sociala åldrandet är vad samhället runt om oss sätter oss i för fack. I
vissa kulturer är ålder något vist och
vördnadsbjudande i andra tvärtom.
Intressant är också hjärnans plasticitet
som möjliggör anpassning på ett annat

sätt än vad vår övriga kropp klarar.
>>> Läkare arbetar alltmer långt upp i
åldrarna, cirka 50 procent upp till 70årsåldern, i vissa specialiteter ända
upp till 90-årsåldern, halvtid, deltid
eller på timmar. Risk finns att den
kognitiva hälsan inte hänger med. Har
du några synpunkter på hur man bäst
fångar upp kognitiv svikt som gör en
läkare olämplig för patientarbete?
>>> Risken är nog ganska liten att
läkare, åtminstone om de arbetar tillsammans med andra, blir kognitivt
omöjliga. I övrigt får vi hoppas att
patienterna märker det och byter
doktor. Läkaren som oemotsagd auktoritet finns inte längre och en senil
läkare skulle inte klara sig länge, förhoppningsvis.
>>> Vi har nu mest diskuterat vad
som blir sämre med åldern, vad som
kan begränsa den seniora personen i
arbetslivet. Vad blir bättre med
åldern? Vad kan seniorer tillföra?
>>> Kunskap och erfarenhet. En

trygghet i yrkesrollen. Ett annat perspektiv. Ett mentorskap till yngre
kollegor. Och i allmänhet behöver de
inte ”vabba”.
>>> Du skriver att personer där nödvändiga förmågor sviktar måste få
avsluta sitt arbetsliv på ett värdigt
sätt. Kanske skulle det vara bra med
en åldersgräns för läkar-patientarbete, naturligtvis med möjlighet till
dispens. Har du några synpunkter på
detta?
>>> Nej, jag tycker inte det skall
finnas några åldersgränser uppåt över
huvud taget. Låt människor jobba så
länge de kan och vill. Det är bra för
både samhället, arbetsplatsen och
individen. När individens fysiska eller
kognitiva förmågor sviktar och arbetsförmågan inte är tillräcklig måste det
gå att lämna arbetslivet värdigt. Vi ska
inte tvinga någon att arbeta kvar som
inte har tillräcklig arbetsförmåga och
vi ska inte kasta ut någon kompetent
person bara för att hen uppnått en
viss arbiträr ålder.
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Välkommen till
soliga Karlstad!
Välkommen till vårmötet 2020 i Karlstad! I vårens tid
då staden vid Klarälven är som allra vackrast.
t Den 15-17 maj äger vårmötet för
Seniora Läkare rum. Konferensen är
förlagd till Stadshotellet/Elite hotel.
Programmet är omväxlande med
medicinhistoria, medicinska nyheter
samt smakprov på den värmländska
kulturen.
FREDAG 15 MAJ
t Fredagen 15/5 inleds med valfria
aktiviteter på förmiddagen. Anmäl dig
på anmälningsblanketten när du
anmäler dig till vårmötet. Utöver golf
och tennis blir det i år ett soft gympapass på Friskis och Svettis.
t Golf kl 09.00-13.
Plats: Karlstad golfklubb.
• Ansvarig: Anders Törnqvist.
Mobil: 070 6211890.
Greenfee betalas på plats.
t Tennis – dubbelmix kl 10.00-12.00.
Plats: Racketcenter, Stadion 2.
• Ansvarig: Bengt Hanson.
Mobil: 070 5766572
t Gympapass kl 10-11.
Plats: Friskis och Svettis, Karlstad.
Gratis.
• Ansvarig: Gunilla Örjebrandt.
Mobil: 073 0688428
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PROGRAM: FREDAG 15 MAJ
t 13.30. Registrering.
Stadshotellet/Elite hotel. Ingång via
Klarälvsentrén. Kaffe/te. Ni välkomnas
av Spelmanslaget Frykerud.
t 14.40. Invigning.
Sång av kören Hembrygden i
föreläsningssalen på Stadshotellet.
Gunilla Wadsten hälsar välkommen!
t 15.00-15.45. 70 är det nya 50
– vad innebär det egentligen?
Jenna Najar, läkare och doktorand vid
AgeCap – Centrum för åldrande och
hälsa vid Göteborgs universitet föreläser. Forskare i H70-studierna sedan 2013
med Ingmar Skoog som handledare.
Huvudämnet är demenssjukdomar.
Specifika risk- och friskfaktorer för
demenssjukdomar med fokus på
livsstil, hormoner och genetik.
t 15.45-16.30. Ensamhet
– en hälsorisk.
Samtal mellan Bent Starrin, professor
emeritus, Karlstads universitet och
biskop Sören Dalevi. Bengt Starrin har
forskat inom folkhälsa och presenterar forskningsdata mellan sociala relationer och ensamhet.

Biskop Sören Dalevi delar med sig
av erfarenheter om hur ensamhet
påverkar individens hälsa. Han är
biskop i Karlstads stift sedan 2016 och
filosofie doktor i religionsvetenskap.
Tidigare universitetslektor vid Karlstads universitet.
t 18.00-19.30. Besök på Lerinmuséet
med guidning.
t 19.30. Mingel med mat och dryck i
Wermlandsmuséets restaurang.
Musikunderhållning.
PROGRAM: LÖRDAG 16 MAJ
t 09.00. Välkomsthälsning av Seniora
Läkares ordförande Torsten Mossberg.
t 09.10-10.00. Behandling av cancer
– nya möjligheter.
Karin Hallén, överläkare på Onkologiska kliniken, Centralsjukhuset,
Karlstad, föreläser om modern onkologisk behandling. Behandlingsmöjligheterna inom onkologin har utveck-

lats oerhört mycket de senaste åren.
Immunterapi och målstyrd behandling
har påtagligt förbättrat prognosen för
cancerpatienter och är nu en etablerad behandling för många patienter.
t 10.00-10.30. Paus med kaffe/te.
t 10.30-11.15. SVF – Standardiserade
vårdförlopp för jämlik vård.
Håkan Fermhede, specialist i allmänmedicin, processansvarig för SVF inom
cancervården, primärvården i
Värmland föreläser.
SVF för patienter med välgrundad
misstanke om malign sjukdom
infördes 2015 i Värmland. 31 vårdförlopp är nu framtagna.
Syftet med SVF är att förkorta
väntetiderna, minska de regionala
skillnaderna och skapa en mer jämlik
vård med ökad kvalité.
t 11.15-12.00.
Seniora Läkares årsmöte.
t 12.00-13.30. Lunch.
13.30-14.15. Måste all högspecialise-

rad vård centraliseras till
universitetskliniker?
Föreläsning av Joen Ståhlbröst,
överläkare på Kirurgkliniken, Centralsjukhuset Karlstad, som beskriver hur
den specialiserade pancreaskirurgin
hamnade i Karlstad, samt presentation
av utfallet i jämförelse med övriga
specialistcentra på universitetsklinikerna.
t 14.15. Diabetesbehandling
på Frödings tid och före insulinets
upptäckt.
Gustaf Fröding dog 1911 i diabeteskoma. Då behandlades diabetes med
olika dieter. Professor Karl Petrén i
Lund arbetade intensivt med att hitta
en fungerande diabeteskost. Tio år
efter Frödings död upptäcktes
insulinet, som snabbt blev en
livräddande behandling för många.
Om dessa medicinhistoriska händelser för drygt 100 år sedan och hur
kost, respektive insulinterapi står sig

idag berättas i två föredrag. Det följs
av en kulturhistorisk presentation av
Gustaf Fröding.
t 14.15-15.00. Behandling av
diabetes före insulinets tid – vad
kunde man göra?
Professor Peter Nilsson, Lund berättar.
t 15.00-15.30. Paus med kaffe/te.
t 15.30-15.50. 100 år med insulin. Om
upptäckten av en livräddande terapi
och dess roll idag.
Med.dr. Per-Olof Olsson, Karlstad,
föreläser.
t 15.50-16.30. Fröding i dikt och ton.
Av Björn Sandborgh, vissångare. Ordförande i Gustaf Frödingsällskapet.
t 16.30-17.00. En svängom – rena
rama medicinen.
Det blir en fartfylld föreställning i ord,
bild och toner om svensk dansbanekultur under 100 år. Dans är hälsa och

Fortsättning nästa uppslag >>>
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välbefinnande. Rena rama medicinen!
Ingen annanstans kom dansbanekulturen att utvecklas som just i
Sverige. Det var i ”Parken” man
möttes och dans var det stora nöjet.
Att dansa till dansbandsmusik sitter
djupt i den svenska folksjälen. Efter en
nedgång håller dansen på att bli kult
igen.
Bengt Starri, professor emeritus,
Karlstads universitet, som föreläser
har gett ut ett antal böcker inom
områden som folkhälsa, välfärd, social
utsatthet, socialpsykologi och
dansbanekultur.
t 18.30. Samling med välkomstskål
i Röda salongen på Stadshotellet.
Därefter festmiddag med underhållning i den intill liggande festsalen.

PROGRAM: SÖNDAG 17 MAJ

Utflykter
enligt föranmälan
t 09.00-14.00. Tur väst.
• Med buss till Arvika där vi besöker

Varmt välkommen
till Karlstad önskar
organisationskommittén!
t Gunilla Wadsten 070 6223070
gwadsten@hotmail.com
t Claes-Jörgen Wadsten 070
5219508 wadsten@telia.com
t Agneta Hansson 070 9386100
jarpetan@telia.com
t Bengt Hanson 070 5766572
bengt.hanson@telia.com
t Richard Lindgren 073 3206550
rich.lindgren@telia.com
t Per-Olof Olsson 072 5504333
poolsson@privat@gmail.com
t Anders Törnqvist 070 6211890
catsmed@telia.com
t Gunilla Örjebrandt 073 0688428
gunilla.orjebrandt@telia.com
t Kerstin Edlund 070 6102032
kerstin.edlund18@gmail.com
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Klässbols linneväveri och får en
guidad visning. Klässbol är
Skandinaviens enda damastlinneväveri. Man väver dukar, servetter och
handdukar som levereras till hovet,
ambassader och Nobelfesten. Här
finns också en butik för egna inköp.
Därefter åker vi vidare till Rackstadmuséet. Där blir det också en guidad
visning och vi får se verk av konstnärerna i Rackstadskolonin, men även
nutida konst och konsthantverk.
Innan vi far tillbaka till Karlstad
avslutar vi med lunch på Rackstadmuséet.
t 09.00-14.00. Tur nord.
Med buss far vi norrut i den sköna
Fryksdalen till Selma Lagerlöfs
Mårbacka, hennes barndomshem som
hon köpte tillbaka för Nobelprispengarna. I sitt testamente ville hon
att egendomen skulle bevaras och
visas upp för allmänheten. Därför får
vi en guidad visning i hennes
Mårbacka och tid finns att vandra runt
i den vackra trädgården.
Färden fortsätter mot Ulfsby

herrgård, naturskönt belägen vid
Frykens strand. Här har människor
njutit av fest och mat sedan 1600talet. Den blev känd som Länsmansgården genom Selma Lagerlöfs Gösta
Berlings saga och på 1800-talet bodde
också kronlänsman här och hade även
häktet på gården. Här äter vi lunch
innan vi vänder tillbaka till Karlstad.
t 09.00-14.00. Stadsvandring och
besök på Alsters herrgård – Gustaf
Frödings minnesgård.
t 09.00. Samling för stadsvandring
i vackra centrala Karlstad.
Vi vandrar vid Klarälven för att lära
känna staden och dess historia. Sannolikt kommer Lambergsfrua och
berättar om Selma Lagerlöf och
Gustaf Fröding. Vi tar buss till Alsters
herrgård 15 minuter öster om
Karlstad, där Gustaf växte upp.
Efter lunchen blir det guidad
visning av Frödingmuseet på övervåningen. Därefter återresa till
Karlstad via Alsterdalen. Beräknad
ankomsttid strax innan kl 14.00.

Allmän information
Konferenspaketet för hela mötet
kostar 2 400 kronor.
t I paketet ingår på fredagen: Kaffe vid
ankomsten, invigning, föredrag, mingel med
mat och dryck. Vin eller alkoholfritt på
kvällen.
På lördagen: Föredrag, kaffe/te fm och
em, lunch, samt på kvällen trerättersmiddag
med vin eller alkoholfri dryck och underhållning och dans.
Söndagens utflykter tillkommer.
t Sista anmälningsdagen är 31 mars.
Boka hotell i samband med att anmälan görs.
t Om antalet anmälda gäster skulle överstiga våra möjligheter kommer anmälningsdatum att gälla. Så dröj inte med din
anmälan! Väntelista upprättas i fall av
återbud.
t Vid återbud senast 31 mars återbetalas
hela beloppet, därefter sker ingen återbetalning. Vid sjukdom senare kan eventuellt
kontokort eller hemförsäkring med läkarintyg utnyttjas.
t Logi: Se Seniora läkares hemsida,
www.slf.se/seniora-lakare

Boka direkt på hotellet. Ange Seniora
Läkare för reserverat rum och rabatt. Passa
på att boka i samband med anmälan. Alla
hotell är centralt belägna.
t Följande hotell rekommenderas:
• Stadshotellet/Elite hotel: Kungsgatan 22.
Enkelrum: 1 250 kr. Dubbelrum: 1 450kr.
Tel: 054 293000.
• Scandic Winn: Norra Strandgatan 9-11.
Enkelrum: 1 190 kr. Dubbelrum: 1 390 kr.
Tel: 054 7764734, eller 072 1432992.
• First Hotel River C: Tage Erlandergatan 10.
Enkelrum: 1 046 kr. Dubbelrum: 1 238 kr.
Tel: 054 222220.
• Good Morning Karlstad City :
Västra Torggatan 20.
Enkelrum: 999 kr. Dubbelrum: 1 149 kr.
Tel: 054 172830, eller 0709 718867.
Resa
Tåg Stockholm – Karlstad. 2,5-3 timmar.
Tåg Göteborg – Karlstad. 2,5 timmar.
Tåg Malmö – Karlstad. Byte i Göteborg.
5,5 - 6 timmar.
För långväga gäster rekommenderas
flyg till Arlanda och sedan tåg till Karlstad.

Anmälan till Seniora Läkares
vårmöte i Karlstad 15-17 maj 2020

Anmäl dig via internet på
www.slf.se/seniora-lakare

(Använd denna blankett bara om du inte kan anmäla dig via internet)

Namn deltagare 1 ...........................................................................................................................................................................
Namn deltagare 2 / följeslagare ....................................................................................................................................................
Adress ................................................................................Postnr och ort.......................................................................................
E-post..................................................................................................Telefon (helst mobil)...........................................................

Upplysningar: till exempel specialkost, rörelsehinder, etc:

Antal

Summa

Konferenspaket hela mötet: 2 400 kr/person..................................................................

Utﬂykter med kultur söndagen den 17 maj
1. Mårbacka med lunch på Ulfsby Herrgård: 500 kr/person..........................................................
2. Rackstadmuséet med Klässbols linneväveri med lunch: 500 kr/person.....................................
3 Stadsvandring i Karlstad med färd till Alsters Herrgård med lunch: 500 kr/person.................
Totalt:
Anmälan till motionsaktiviteter fredag förmiddag den 15 maj. Avgifter betalas på plats.
Golf: Ansvarig Anders Törnqvist 070-621 18 90. Tennis: Ansvarig Bengt Hanson 070-576 65 72.
Friskis o svettis: Ansvarig Gunilla Örjebrandt 073-068 84 28.
Golf. Deltagare 1. Namn:.....................................................

Golf. Deltagare 2. Namn:...............................................................

Tennis. Deltagare 1. Namn:..................................................

Tennis. Deltagare 2. Namn:..........................................................

Friskis o svettis. Deltagare 1. Namn:...................................... Friskis o svettis. Deltagare 2. Namn:...........................................
Sista anmälningsdag är 31 mars.
n Pappersanmälan skickas till Richard Lindgren Färjestadsv. 79, 654 65 Karlstad.
n Bekräftelse sker med e-post. All korrespondens sker via e-post till rich.lindgren@telia.com.
n Totalsumman betalas in vid anmälan till bankgiro Bg 501–1598. ANGE DITT NAMN pä talongen!
n Hotellförteckning: Se sid 18. Finns även på hemsidan: www.slf.se/seniora-lakare under Vårmötet Karlstad, hotellförslag.
n Boka rum direkt på hotellet. Ange Seniora Läkare.

krönika

medicin

En sann historia
från Karolinska

S

edan några månader har jag
inte längre kunna komma in
till vårdavdelning, expeditioner, eller forskningslaboratoriet på Nya Karolinska Universitetssjukhuset Solna (NKS), trots
att mitt relativt nya ID-kort skulle
gälla till år 2022. Jag vände mig därför
till patientflödeschefen (PFC), patientområdeschefen (POC) och temachefen
i den hierariska ordning som nu råder
på NKS. Till slut fick jag hjälp av POCsekreteraren, som hänvisade mig till
säkerhetsavdelningen på gamla Karolinska.
Där förklarade man att mitt kort
avslutats, varpå vederbörande handläggare klippte itu det.
Hon förklarade vidare att jag måste
ansöka om att få ett nytt kort under
förutsättning att jag är behörig. Jag
uppgav att jag varit anställd vid
sjukhuset i över 40 år, men nu var
emertitusprofessor.
Handläggaren kollade upp om
en sådan kunde vara behörig.
Hon gick igenom alla tjänster
med behörighet såsom PFC,
POC, OC, HR, koordinator,
patientlots, varumärkesvärdegrundsexpert etc.
”Nej , någon professor
finns inte med i
systemet. Det är väl
nån sån där som GW
Persson och om det
finns några här så
hör dom väl till KI.
Men om du skall
söka ett nytt kort
så måste du boka
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Seniora läka
Kaj Blennow

tid. Det finns dock inga tider förrän
om tre månader. Dessutom måste du
ha med dig ett diplom att du genomgått brandförsvars- och säkerhetsutbildning.” Ja, men det gjorde ju
härom året svarade jag. ”Det gills inte
svarade hon. Dessutom måste du
skriva på värdegrunden för NKS och
en försäkran att inte kritisera NKS och
Boston Consulting Group i media,
inklusive twitter och facebook. Som
du märker är det nog ingen idé att du
söker få ett nytt id-kort utan det är
bättre att du går över gatan till Norra
kyrkogårdsförvaltningen och tar en
nummerlapp där. Det kan ta lång tid
att få plats där också, så det är bra att
vara ute i god innan det blir dags”.
Hon avslutade samtalet med det
glada tillropet: ”Ha en bra dag”.
När jag gick ut kunde jag trycka på
en röd, gul eller grön knapp
om vad jag tyckte om
besöket. Jag tryckte naturligtvis på den gröna därför
att jag gillade besöket, för
nu visste jag ju hur jag
skulle gå vidare.

Hugo
Lagercrantz,
professor em. i
barnmedicin

Fakta |
Kaj Blennow

t Kaj Blennow är läkare och
specialist i allmän psykiatri samt
klinisk kemi.
t Han är professor i klinisk
neurokemi vid Göteborgs
Universitet och enhetsöverläkare
på Klinisk Neurokemi Lab på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Mölndal.
t Blennow innehar Torsten
Söderbergs akademiprofessur i
medicin.
tBlennow leder en stor forskargrupp med inriktning på biomarkörer för hjärnsjukdomar,
klinisk proteomik och molekylära
sjukdomsmekanismer vid
Alzheimers sjukdom.
t Han har publicerat över 1 100
originalartiklar och 150 översiktsartiklar i tidskrifter med peerreview system och har ett H-index
på 124.

are intervjuar prisbelönte
w om Alzheimerforskningen
Kaj Blennow, årets mottagare av Bengt Winblads pris
med inriktning på demenssjukdomar intervjuas här
av Josef Milerad om Alzheimerforskningen.
>>> Du har under 2019 fått två
prestigefyllda anslag, sex miljoner
kronor från hjärnfonden, samt Bengt
Winbladhs pris med inriktning på
demenssjukdomar från Svenska
Läkaresällskapet. Du har även
tidigare fått ett antal prestigefyllda
priser. Vilka av dina arbeten och rön
tror du själv att priskommitteerna i
första hand ville belöna?
>>> Jag tror det är kombinationen av
basal proteinkemi och utvecklingen
av nya biomarkörer med en stark
klinisk applikation, med målet att
förstå sjukdomsmekanismerna vid
Alzheimer bättre, och kunna monitorera utvecklingen av patologi direkt
hos patienter. Med andra ord en
translationell och kliniskt förankrad
neurokemisk forskning.

neration, men även skada på nervcellernas synapser.
Tanken är att dessa biomarkörer
kan användas inte bara för klinisk
diagnostik, utan även för att monitorera effekten av läkemedel, liksom
att de i kliniska studier kan ge viktig
information om sjukdomsmekanismer, inte minst vilken av dessa patologier som kommer först i sjukdomsutvecklingen och hur de kan kopplas
till utvecklingen av symptom och
progress. På senare år har biomarkörer även börjat användas i epidemiologiska studier för att t.ex. undersöka
om olika riskfaktorer som föreslagits
öka risken för demens verkligen
också ökar risken för amyloida plack
och Alzheimer.

>>> Lite kortfattat, vad är huvudinriktningen i din forskning och vad
ser du själv som de viktigaste rönen?
>>> Huvudinriktningen i min forskning är att utveckla biomarkörer för
olika patofysiologiska processer i
hjärnan, så att dessa kan mätas och
monitoreras via ett enkelt likvorprov
eller på senare år även blodprov.
Exempel på patofysiologiska processer, just när det gäller Alzheimer,
är amyloid plack (β-amyloid), tangles
(fosforylerat tau) och nervcellsdege-

>>> Hur ser du på möjligheterna idag
att tidigt upptäcka, förebygga
utvecklingen av, eller bromsa
progressen av Alzheimer. Vilka ser du
som de stora kvarstående
utmaningarna?
>>> Likvortesterna har använts
kliniskt i Sverige sedan många år för
att kunna ställa en säker tidig
diagnos.
Idag finns ju symptomatisk
behandling som kan sättas in, men
denna typ av läkemedel påverkar

sannolikt inte de basala sjukdomsmekanismerna.
Givetvis hoppas jag att vi inom
några år har sjukdomsmodifierande
läkemedel mot Alzheimer och detta
är ju också en förutsättning för att de
blodtester vi nu utvecklar, och sätter
upp i klinisk rutin för användning
som en första screeningtest av patienter med misstänkt Alzheimer på
t.ex. vårdcentraler, ska vara användbara.
Läkemedelsutvecklingen vid
Alzheimer har sedan länge fokuserats
på anti-amyloidläkemedel, men har
stött på många hinder. Till exempel
visade det sig att läkemedel som
kraftigt minskar bildningen av βamyloid inte bara saknar effekt, utan
patienterna blev till och med sämre.
Hoppet står nu till immunterapi
med monoklonala antikroppar mot
aggregerat β-amyloid. Dessa har
visats rensa bort amyloidplack och
det finns också tecken på att behandlingen leder till att patienter som fått
dessa antikroppar blir sämre långsammare än de som fått placebo.
Ett exempel är anti-amyloidantikroppen aducanumab, där en stor fas
3-studie nyligen rapporterades ha
uppnått en signifikant minskad
klinisk progress hos de patienter som
fått den högsta dosen av läkemedlet.
En annan anti-amyloid antikropp
kallad BAN2401, som tagits fram av
min kollega Lars Lannfelt i Uppsala,
testas nu också i en stor fas 3-studie.
Jag håller tummarna.
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föreningsnytt | medicin
NOAK praxis idag

Det ovärderliga råttgiftet
som blev presidentmedicin
har snart tjänat ut sin roll

Referat av föredrag av senior professor Lars
Wallentin på Seniora Läkares möte i Mariehamn,
Åland 7 september 2019.

L

ars Wallentin, kardiolog och
senior professor på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala kliniska
forskningscentrum på
Uppsala universitet, gav en fullmatad
föreläsning om utvecklingen av nya
antikoagulantia och om modern
profylax vid förmaksflimmer.
Förmaksflimmer är den vanligaste
kontinuerliga störningen av hjärtats
rytm. Vid förmaksflimmer drar
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förmaken ihop sig snabbt och oregelbundet vilket leder till en försämrad
och ineffektiv reglering av blodflödet.
Förmaksflimmer är förenat med en
ökad risk för blodkoagel i förmaken,
som kan följa med blodet och leda till
blodproppar.
Förmaksflimmer är en ålderssjukdom och i vår ålder har cirka 10
procent haft förmaksflimmer. Andra
viktiga riskfaktorer är hypertoni och
diabetes och tidigare genomgången
stroke. Förmaksflimmer går med en
femfaldigt ökad risk för stroke och
mortaliteten är 50 procent. Vid ett förmaksflimmer går hjärtats slagvolym
ner till 20 ml, vilket medför trötthet,
yrsel och andfåddhet vid ansträngning.
Lars Wallentin gav en kort historisk
tillbakablick på warfarinets roll som
profylax mot blodpropp och därefter
en utförlig redogörelse för den forskning och de stora studier som ligger
till grund för den nya orala antikoagulantiabehandlingen, NOAK.
Warfarin kom först i bruk som
råttgift år 1948 med reklamdevisen
”Kill, with warfarin”. Några år senare,
1954, blev warfarin godkänt för medi-

cinskt bruk. Det var väl känt att
vitamin K-antagonister av kumarintyp
var mycket effektiva för prevention av
stroke.
Enligt Lars
Wallentin var
Dwight
Eisenhower
(bilden),
USA:s president 19531961, den
första som fick
warfarin och efter
det ville alla ha ”presidentmedicinen”.
Risken för stroke minskade med
mer än 50 procent vid behandling
med warfarin. Samtidigt var Waran
det läkemedel som var mest belastat
med biverkningar och toppade vissa år
listan på medel med biverkningar som
fått dödlig utgång.
Historien om utvecklingen av nya
orala antikoagulantia börjar på 197080-talen. Standardbehandlingen för
att behandla och förebygga trombossjukdomar var då i akutskedet intravenöst heparin som hämmar trombin och
faktor Xa (FXa) och som långtidsbehandling orala vitamin K-antagonister,

dikumarol eller warfarin, som hämmar
leverns syntes av båda dessa och andra
koagulationsfaktorer. Båda behandlingarna har god tromboshämmande
effekt men ökar risken för allvarliga
blödningar. Varje patients dosering
måste därför kontrolleras regelbundet
med hjälp av laboratorieprover, för
heparin APTT och för vitamin K-antagonister PK(INR).
Under 1990-talet fann man i en
serie studier att långtidsbehandling
med vitamin K-antagonister kraftigt
minskar den ökade risken för stroke
vid förmaksflimmer.
Astra Zeneca blev det första läkemedelsföretaget som utvecklade en ny
oral koagulationshämmare (NOAK).
I början på 2000-talet satsade Astra
Zeneca hårt på ett preparat som
hämmar trombin och faktor 10, Ximelagatran, som resorberades hyggligt
oralt och hade god effekt mot ventrombos, men även mot stroke. Preparatet var med andra ord lika bra som
Waran.
Så småningom uppmärksammades
att medicinen ackumulerades i levern,
hos de flesta övergående, men i några
fall medförde leverbiverkningarna
dödsfall och preparatet drogs in.
Enligt Lars Wallentin måste detta ha
varit en av Astra Zenecas största motgångar och besvikelser under de
senaste decennierna.
Den första nya icke vitamin K-antagonisten (NOAK) som blev internationellt godkänd och rekommenderad
som rutin var Dabigatran från Boehringer Ingelheim. Man genomförde
en omfattande studie som inkluderade cirka 18 000 patienter, vilket
krävde en global organisation med
flera internationella forskningscentra,
varav Uppsala Clinical Research Center
var ett center och Peoples Health
Research Institute i Kanada ett annat.
Resultaten av studien som presentera-

des 2009 blev en sensation. Man
kunde övertygande visa att Dabigatran inte gav någon leverpåverkan
och hade en bättre skyddande effekt
jämfört med waran mot ischemisk
stroke med en samtidig minskning av
hemorragisk stroke och oförändrad
risk för allvarlig blödning.
En stor randomiserad studie med
acetylsalicylsyra i stället för Waran
som profylax vid förmaksflimmer
nämndes speciellt. Slutsatsen i studien
är kort och gott att ”Ingen patient
med förmaksflimmer ska ha ASA (acetylsalicylsyra) utan ska sättas över på
bättre behandling”. Studien, som
gjordes av Connolly och medarbetare,
finns att läsa i New England Journal of
Medicine 2011.
Antikoagulantiabehandlingen har
ökat dramatiskt sedan 2014, allt fler
får profylax mot stroke. Sedan 2016
har de nya NOAK-läkemedlen tagit
över.
Studier av NOAK versus Waran på
mer än 71 000 patienter har visat att
de nya preparaten minskar risken för
hjärnblödning medan Waran kan öka
risken.
En viktig fråga för forskningen att
ta sig an är om man vågar behandla
patienter som redan haft en stroke för
prevention mot en ny stroke. Svaret
på frågan ligger sannolikt i en förbättrad riskbedömning på basis av biomarkörer, ålder och klinisk information.
Den enda kvarstående indikationen
för Waran idag är enligt Lars Wallentin inopererad mekanisk hjärtklaff.
Han avslutade sin exposé över den
imponerande forskning som totalt förändrat våra rutiner för prevention av
stroke vid förmaksflimmer med att
presentera de inbördes skillnaderna
mellan fyra olika NOAK-preparat. Kort
och gott: Det preparat som ökat mest
är Eliquis och är enligt vår föredragshållare även det bästa.

Budskapet om profylax vid
förmaksflimmer sammanfattade
Lars Wallentin så här:
• Alla NOAK har i stora kliniska studier
visat sig minst lika effektiva och säkra
som warfarin att förebygga stroke och
samtidigt minska risken för hjärnblödning.
• Svenska observationsstudier visar
jämförbar risk för ischemi men bättre
säkerhet med NOAK jämfört med
warfarin.
• NOAK är förstahandsbehandling
enligt internationella och nationella
riktlinjer och är idag helt dominerande i Sverige.
• Ischemisk stroke minskar stadigt
sedan 2010 men viss ökning av OAKrelaterad hjärnblödning.
Referat av Marianne Ors

föreningsnytt | möten
SKÅNE-SÄL
4 februari: Kl 14 möte i Malmö, preliminärt
på Locus Medicus Malmoensis. Föredrag av
överläkaren Birgitta Castor: Personerna
bakom gatunamnen på SUS/Malmö.
10 mars: Årsmöte kl 14 Nya festsalen AF.
Därefter föredrag av ärkebiskop em. K.G.
Hammar: Dag Hammarskjöld, mystiker och
martyr.
28 april: Utflykt till Hammarskjölds Backåkra
med andra resmål och måltider.

VÄST-SÄL
20 februari: Årsmöte, därefter föredrag av
professor S Bertil Olsson om kardiologins
utveckling i Göteborg.
16 april: Vårmöte. Förmodligen föredrag om
urologi, men ej bekräftat.
Vårens utflykt planeras till vecka 22.
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Debatt | dödshjälp

Vem har rätt
att bestämma
över ditt livs slut?

V

i föds till ett liv i frihet,
där vi förväntas ta ansvar
för våra gärningar och
hälsa genom livet. Detta
är en självklarhet som
ingen ifrågasätter. Men något icke
logiskt inträffar om jag insjuknar i en
svår obotlig sjukdom – då fråntas jag
rätten att bestämma över hur min
sista tid ska vara och när jag ska få
somna in. Varför är ämnet assisterad
dödshjälp så svårt att driva till utredning?
Debatten kring assisterad dödshjälp
har tagit ny fart i media. Ämnet har
diskuterats under många år, men så
länge våra politiskt tillsatta inte vågar
ta i denna etiskt komplicerade fråga
kommer inte heller frågan ta några
stora steg framåt.
Med Barbro Westerholm (L) i
spetsen har fler politiker i maktens
korridorer börjat förstå vikten av
frågan. Det handlar inte bara om en
läkarfråga, det handlar definitivt om
individens rätt att få bestämma själv,
och detta måste utredas parlamentariskt.
Några steg i rätt riktning har dock
nyligen tagits då liberalerna under sitt
landsmöte beslutade att driva frågan
till parlamentarisk utredning och på
moderaterna stämma diskuterades
även ämnet och ska nu utredas internt
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inom partiet. Men fler behöver ta
aktiv ställning i frågan. Vad tänker du
som äldre läkare?
Jag har en personlig erfarenhet
som jag vill dela med mig. Historien
om min far. Hans sista tid beskriver hur
det kan se ut för en liten grupp
patienter som faller utanför ramarna
trots god palliativ vård.
Min far, Hans Rundcrantz, gick bort
för några år sedan i sviterna av en
metastaserande prostatacancer. Hans
sista tid präglades av smärtor och
ångest. Hans sista veckor var mycket
plågsamma där vi trots bra palliativt
omhändertagande med bästa möjliga
smärt- och ångestlindring inte kunde
hjälpa honom. Det var en enorm
maktlöshet och frustration som infann
sig sista veckorna, där vi trots alla tillgängliga verktyg inte kunde hjälpa
honom till ett värdigt livsslut.
Min far var själv läkare, därmed
visste han så väl vad han hade framför
sig. Med en bra cancerbehandling fick
han några fina år efter diagnos, men
sjukdomen kom ikapp, tumörerna tog
över kroppen. Under dessa år hann
han fundera mycket över existentiella
frågor, hur hade livet varit, hur ska
slutet bli?
Jag hade förmånen att vara nära
pappa under alla hans sista år, fick
gemensamt uppleva sorg och glädje,

djupa samtal och förtroende. Jag fick
erfara hela hans resa från cancerdiagnos till sista andetaget. Med god
medicinsk kunskap om smärtbehandling och palliativ vård inom familjen
och nära vänner kunde vi erbjuda
pappa det bästa möjliga, men det var
inte tillräckligt. Hans ovärdiga sista tid
i livet ska ingen behöva vara med om.
Läkarens etiska ställningstagande
diskuterade jag med pappa när han
blev sjuk, han hade alltid varit engagerad i läkarens roll och professionens
utveckling.
Under 80-talet var han fackligt
engagerad som ordförande i Sveriges
Läkarförbund, senare även länge aktiv
i SÄL (Sveriges Äldre Läkare).
Han var fram till sina sista levnadsår
en självklar motståndare till dödshjälp
när frågan kom upp. Han menade att
första veckan på läkarutbildningen lär
du dig att din uppgift är att bota,
lindra och trösta, inte att förkorta livet
på din patient, men han ändrade sin
uppfattning i takt med att sjukdomen
tog över kroppen och livet.
Han önskade att han inte skulle
lida, han bad oss se till att hjälpa
honom om det skulle bli svårt, vilket vi
lovade – men vi misslyckades uppfylla
detta löfte. Istället hamnade vi i en tid
som kändes oändlig. Sista månaderna
kunde han inte klara sig själv, med för-

lusten av funktion tillsammans med
smärta försvann hans integritet.
Lidandet eskalerade, skelettmetastaser är mycket smärtsamma, och
svåra att lindra. Med varje rörelse
skrek han av smärta, förflyttningar
blev snart så plågsamma att det bara
inte gick. Med smärtan ökade även
hans ångest, och denna förfärliga scen
utspelades under alldeles för lång tid.
Han bad oss hjälpa honom att få dö.
Han ville inte vara med mer, men vi
hindrades av legala skäl.

Frågan måste utredas
Sverige har möjlighet att driva en vård
av bästa klass. Det finns många goda
exempel på högkvalitativ palliativ
vård, fina Hospice, men vården är
ojämnt fördelad över landet.
En utredning i frågan bör innebära
dels att den palliativa vården byggs
ut. Med utbredd kompetens och
ökade resurser kommer de allra flesta
i livets slut som behöver specialiserad
vård få bästa omhändertagandet.
Men god palliativ vård kan tyvärr
inte hjälpa alla. Så anser också en av
de mest kända brittiska smärtläkarna,
dr Arun Bhaskar som är President i
”The British Pain Society”.
Han skriver: ”Nya data motsäger
argumenten att bättre tillgång till palliativ vård gör dödshjälp överflödig.
Den verklighet vi måste acceptera är
att en betydande minoritet av
obotligt sjuka har ett lidande som inte
kan kontrolleras, inte ens med palliativ vård i världsklass”.
Därför behövs även en lagändring
komma till stånd för att ge möjlighet
till assisterad dödshjälp för en grupp
patienter.
Det finns en grupp ihärdiga motståndare som tyvärr driver debatten
utanför rimlighetens gränser. Det är
lätt att skrämma upp mottagare
genom att måla upp en bild av att förskrivning av dödspiller skulle kunna

bli tillgängligt för personer med
depression eller livsleda, att ett
intaget dödspiller innebär en oåterkallelig död för en patient som skulle
kunna bli friskare igen, eller att
utskrivning av dödspiller skulle kunna
ges till en patient som känner skuld
gentemot sina anhöriga och därmed
bli påverkad att avsluta livet i förtid.
Ingen av dessa exempel har plats i
debatten enligt min mening.
Vi bör utvärdera möjligheten att ta
det bästa från Oregonmodellen i USA.
I en svensk modell bör gruppen
patienter som kan komma i fråga
tydligt avgränsas till dem som har en

obotlig sjukdom, en kort tid kvar att
leva, inte lider av depression och är
beslutskapabla.
Hade denna modell funnits hade
min pappa Hans kunnat somna in
några veckor innan den outhärdliga,
meningslösa sista tiden. Tillsammans
med familjen hade han istället kunnat
ta avsked och värdigt fått somna in.
Varför fick han inte bestämma
själv, och vem tycker du ska bestämma
över ditt livs slut?

Anna Rundcrantz, anhörig.
Anna.rundcrantz@telia.com
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Debatt | dödshjälp

”Då kan jag inte
längre vara läkare”

L

åt oss kalla saker vid deras
rätta namn! ”Läkarassisterat
självmord” är vad som är
uppe till debatt. Det ska inte
omskrivas i termer som
”assisterat döende” för det är
nämligen något helt annat än att
skriva ut ett dödligt läkemedel i syfte
att patienten ska inta det själv med
avsikten att avsluta sitt liv.
Döendet, det vill säga det skeende
som föregår dödsögonblicket kan vara
ultrakort – bristning av stort kärl, stort
trauma – eller vara utdraget i tiden.
Allt beroende på bakomliggande
grundorsak.
När det är utdraget i tiden behövs
goda och målinriktade vårdinsatser i
form av smärtbehandling och
åtgärder för att eliminera illamående
och ångest. Denna form av ”assisterat
döende”, dvs vård i livets slutskede,
kallas också palliativ vård.
God palliativ vård är inte lika med
”förvaring” utan är en ytterst aktiv
vårdform man – med tillämpning av
effektiva och välbeprövade metoder
för att bekämpa smärta, illamående
och ångest, inte bara patientens
ångest utan även närståendes ångest
– hjälper människor att leva till livets
slut.
Här ska nu omedelbart sägas att vi
generellt i Sverige har en god palliativ
vård. Det hindrar emellertid inte att
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”

Frågan att ställa är:
Vad är det i den
palliativa vården
som inte fungerar.

”

mer – mycket mer – kan göras framförallt, när det gäller utveckling och
införande av avancerade metoder för
att behandla smärta och för att underlätta och stödja vårdpersonalens
strävan att lindra ångest. Det är ett
tungt arbete – inte minst känslomässigt. Att se hopplöst sjuka och döende

människor väcker ångest hos såväl
närstående som sjukvårdspersonal.
I det palliativa skedet är både patienter och närstående i starkt behov av
psykologiskt, socialt och andligt stöd.
Det är ett tidskrävande och mödosamt
arbete som kräver uthållighet och förtrogenhet med beprövade metoder.
Vad som behövs är alltså en
satsning på den palliativa vården i
form av forskning, metod- och
kompetensutveckling.
Frågan att ställa är: Vad är det i den
palliativa vården som inte fungerar
och som gör att önskemål om att
påskynda döden uppstår? Krutet ska
sedan läggas på att åtgärda dessa
brister, dels genom att säkra att
beprövade, effektiva metoder
kommer till användning, men också
genom långsiktiga metodutvecklingsoch forskningsinsatser.
Resurs- och kunskapsbrister inom
hälso- och sjukvården – inklusive den
palliativa vården – ska inte skylas över
genom att ge läkare i uppdrag att
medverka till självmord!
Samma resonemang gäller också
för dem som är drabbade av och lider
av sjukdomar vars bakomliggande
orsaksmekanismer är okända och
därför i dagsläget obotbara – även om
de inte är dödliga! Hopp om bot och
tillfrisknande kan här inte ges – lika
lite som till den ”palliativa patienten”

Dödshjälp – en
kunskapssammanställning
Text: Torsten Mossberg
och den drabbade lämnas att
framleva återstoden av sitt liv med
ett handikapp. Jag tänker bl a på
ME-sjuka. Här behövs kunskapsöversyner och målmedveten forskning för att hitta tentativa
behandlingsmetoder! Här behövs
samhällets stöd för att hantera
vardagen. Inte läkarassisterat självmord.
Ett införande i vårt land av
”läkarassisterat självmord” vore att
underkänna svensk hälso- och sjukvårds och dess aktörers förmåga
att ge god vård, att lära av misstag,
att bedriva forskning och metodutveckling och att ständigt förbättras.
Självklart kräver det att regering
och regioner avsätter medel, uppmuntrar och ger målinriktade
uppdrag. Det blir dyrare förstås än
att ”assistera” med självmordspiller. Men, vilket slags samhälle
vill vi ha?
Vad gör det med oss som läkare
om vi ges uppdraget att utföra
läkarassisterade självmord? Hur
säkerställer vi att det inte, längst
inne, är en önskan hos patienten
att inte vara till belastning för
familj och vård, som har framkallat
önskemålet, kravet, beslutet …?
Personligen känner jag att då kan
jag inte vara läkare.
Den etiska ryggrad – bota,
lindra, trösta i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet – som vi i alla tider grundat
vårt handlande på raseras plötsligen och vi blir därmed redskap för
en slags beställningsverksamhet
där kunden vet bäst. Är det sådana
läkare vi vill vara? Är det sådana
läkare vi vill ha? Sådan sjukvård?
Magna Andreen-Sachs,
med dr, docent, f.d. verksamhetschef i anestesi och intensivvård.

Här är en kort sammanfattning av
Statens medicinsk-etiska råds (SMER)
kunskapssammanställning från 2017.
Hela rapporten kan hittas på SMER:s
hemsida.
t Sammanställningen innehåller inga
ställningstaganden i frågan om
dödshjälp bör tillåtas eller inte.
Definitioner
n Dödshjälp definieras som en insats
som ges efter ett uttryckligt önskemål
från patienten, där avsikten är att
insatsen ska orsaka patientens död.
n Dödshjälp som sker genom att någon
annan än patienten utför den avgörande handling som leder till patientens
död kallas för eutanasi.
n Dödshjälp där patienten själv utför
den avgörande handlingen kallas för
assisterat döende (nu ofta läkarassisterat självmord, min anm.)
n Beslut om att inte inleda eller inte
fortsätta livsuppehållande behandling
är inte dödshjälp. Att ge palliativ
sedering eller symtomlindring är inte
dödshjälp.
Två modeller dominerar
Oregonmodellen och
Beneluxmodellen.
n Oregonmodellen tillåter endast assisterat döende. Man måste vara terminalt
sjuk, ha högst sex månader kvar att
leva. Patienten ska vara 18 år och
beslutskompetent.
n Beneluxmodellen tillämpas i Belgien,
Luxemburg och Nederländerna. Där är
både eutanasi och assisterat döende
tillåtet. Villkoret är outhärdligt lidande.
Lidandet kan vara fysiskt eller psykiskt.
Det finns inget krav på att patienten ska
vara i livets slutskede. Både Nederländerna och Belgien tillåter att barn
under 18 år får dödshjälp.
För och emot dödshjälp
n Ett vanligt argument bland förespråkare för dödshjälp är självbestämmandeargumentet. Argumentet om livets

okränkbarhet är ofta förekommande
bland dem som motsätter sig dödshjälp.
Slutsatser
Såvida inget annat anges gäller
slutsatserna nedan i första hand
Oregonmodellen.
n Låg livskvalitet, förlust av värdighet
och oberoende samt förlust av kontroll
över kroppsliga funktioner är viktiga
motiv för patienter att efterfråga
dödshjälp, dessa motiv väger ofta
tyngre än smärta och andra symtomrelaterade motiv. Dödshjälp kan bidra till
en god sista tid.
Kunskapsunderlaget ger inte svar på
frågan om den palliativa vården i dag
saknar möjligheter till god symtomkontroll. Att en tredjedel inte använder de
utskrivna läkemedlen pekar på att
trygghetsaspekten kan vara viktig.
Det finns visst stöd för att tillgång till
god palliativ vård kan reducera efterfrågan på dödshjälp, men utvecklingen av
den palliativa vården stannar inte av om
dödshjälp legaliseras. Det saknas uppgifter om att legaliserad dödshjälp leder
till att förtroendet för vården minskar.
Stöd för osäkerhet i bedömningarna
av återstående livslängd finns. I enstaka
fall finns kraftiga avvikelser.
Efterfrågan på dödshjälp generellt är
inte ett uttryck för depression, mer för
en känsla av hopplöshet. Det är svårt att
säkerställa att patienten är beslutskompetent. En önskan om att inte vara
en börda för omgivningen för många
patienter är ett av flera skäl för att
begära dödshjälp.
Uppgifter saknas huruvida legaliseringen av assisterat döende i Oregon
och Washington har lett till en ökad
förekomst av dödshjälp utanför lagens
ramar (ett sluttande plan). Några uppgifter som gäller om patienter med
funktionsnedsättning eller kronisk
sjukdom är över- eller underrepresenterade har inte hittats. Komplikationer är
ovanliga i samband med assisterat
döende. I ett fall av 250 har patienten
vaknat upp igen (Oregon).

att vara nätläkare

5
OM NASIM
FARROKHNIA
t Nasim är nätläkarföretaget KRY:s företags
kvalitets- och forskningsdirektör. Hon är specialist i
internmedicin och var
tidigare verksamhetschef
på Södersjukhusets akutmottagning.
t Hennes forskningsintresse är förändringsledarskap och e-hälsa och
hon har bl.a. medverkat i
SBU:s rapport ”Triage och
Flödesprocesser på akutmottagningen”.
t Privat är det fysisk
aktivitet som gäller. Hon är
gruppträningsinstruktör på
gym och undervisar i både
kampsport och yoga.

FRÅGOR
TILL >>>

Nasim
Farrokhnia
Josef Milerad har frågat KRY:s kvalitets- och forskningsdirektör Nasim Farrokhnia varför hon sadlade om och
blev nätläkare, hur vård via nätet fungerar, och hur hon
ser på nätläkarnas betydelse för vården – bidrar digital
vård till bättre hälsa?
>>> Du har arbetat med olika uppdrag
innan du startade KRY. Vad fick dig att
helt ändra inriktning?
>>> Vården idag utmanas av bristande
tillgänglighet, vilket bl. a leder till att
akutmottagningarna blir överfulla. Vi har
också en utmaning med kompetensförsörjning, inte minst i glesbygden.
Arbetsmiljön i vården är pressad och
både patienter och personal är missnöjda.
De smarta telefonerna under de senaste
10 åren har fullständigt förändrat vår
vardag – vi använder ju smidiga digitala
tjänster gentemot banken, Skatteverket,
Försäkringskassan och i daglig handel,
vilket underlättar våra liv. Våra resurser
kommer inte att räcka ifall vi fortsätter
att arbeta på samma sätt som vi gör idag
– vi behöver tänka och göra nytt.
>>> Patientbesöken hos nätläkare har
ökat mycket snabbt. Vilka patientbehov
har den traditionella vården svårt att
möta eftersom så många söker nätläkare?
>>> Det är svårt för patienterna att
komma i kontakt med och kommunicera
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med vården, att påverka sin vård och
behandling, och att individanpassa
den. Detta gäller både när patienter
behöver akut hjälp eller hjälp
med kroniska tillstånd.
De nya, digitala vårdtjänsterna utgår från patienten
som direkt bidrar till att skapa
sin egen vård, t ex genom att hens
frågor/svar blir till ett första utkast på
journal eller genom egenmätningar och
hemtester.

>>> Dig

>>> Hur går det till att söka vård
via nätet?
>>> Vägen in brukar börja i en app där
patienten loggar in med bank-id, sedan
följer frågor som är byggda med maskininlärningsalgoritmer, alltså en sorts AItriage som guidar patienten, utifrån hens
medicinska behov, till egenvård, eller
besök hos någon vårdprofession, t ex
sjuksköterska, läkare eller fysisk vård.
Patientens svar blir en förjournal som
sedan kan redigeras och signeras. Övrig
textkonversation, t ex i en chat, sparas
också. I de fall där det behövs tas prover

journalgranskningar och återkoppling
till kollegorna, har seniora
kollegor/bakjourer att vända sig till
och nätverk av specialister att fråga.
Det finns både teknik och arbetssätt
för att ge stöd i det kliniska arbetet.

>>> Idag är nätläkare ett komplement
till traditionella besök. Tycker du att
man i större utsträckning skulle helt
kunna ersätta besök med digitala?
Och vilka tillstånd och patientgrupper
skulle gynnas mest?
>>> Digitala verktyg kan skapa en
mer jämlik vård, till exempel
genom beslutsstöd till patienter,
eller genom att koppla ihop
patienter med ovanliga
diagnoser med en specialist på
annan ort.
Redan idag ser vi till exempel
att unga killar oftare vänder
sig till digitala ungdomsmottagningar än
fysiska.
Handläggning
av vanliga
infektioner
kan också
med fördel ske
digitalt, så slipper vi smittspridning.
Barnfamiljer är den vanligaste
gruppen som söker digital vård. Föräldrarna slipper ta ledigt från jobbet
och barn är mer trygga och lugna i sin
hemmiljö.
Även hudåkommor lämpar sig för
distansvård, dagens mobilkameror har
hög upplösning och bilderna kan
sparas i patientens journal med förändringarna dokumenterade över tid.
Sist men inte minst psykisk ohälsa,
där studier visat att mild till måttlig
ångest och depression kan behandlas
på distans, inte minst då tidiga
insatser är viktiga.

gitala verktyg kan skapa en mer jämlik vård
eller exempelvis ett blodtryck skickas
patienten till det lab som hen önskar,
till exempel närmast hemmet eller
jobbet.
>>> Att systemet är enkelt och
bekvämt för patienterna är lätt att
förstå, men hur är det för behandlande läkare? Med de begränsningar
som finns i ett digitalt möte finns det
inte då en risk att det blir mer rådgivning än diagnostik och behandling.
>>> I handläggning av patienter är ju
anamnesen den absolut viktigaste,
och i digital vårdmiljö paketeras den
inför vårdmötet och kan kompletteras
under själva mötet.
I ett videomöte går deet att
bedöma allmäntillstånd plus att

vägleda patienten för medverkan i
bedömning av ytterligare statusdelar.
Själva plattformarna är smidiga
med integrerade system som är
byggda för att lätt hitta de dokument
som behövs, t ex aktuella riktlinjer,
eller patientens övriga journaler, läkemedelslistor och provsvar.
Idag finns tydliga gränsdragningar
t ex för att känna på magen eller
lyssna på hjärta och lungor eller titta i
örat, alltså behöver vissa patienter
hänvisas till fysisk vårdcentral. Men
digitala stetoskop och otoskop finns,
till exempel i i Västerbotten och
genom Glesbygdsmedicinskt centrum i
Storuman, och kommer snart att även
bli vanliga i våra hem.
Digitala vårdgivare arbetar med
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historia

Gerda Kjellberg
– en kvinnlig pionjär

G

erda Kjellberg, venereolog, hörde till andra
generationen kvinnliga
läkare i Sverige efter
Karolina Widerström.
Hon var också släkt till min fru, så
Gerdas minne vårdas ömt i familjen
som fick dedicerade exemplar av
hennes memoarer ur vilka jag hämtat
mycket av berättelsen nedan.
Gerda Kjellberg växte upp i Kristinehamn. Familjen flyttade till Stockholm när Gerda var 12 år.
Efter många ekonomiska svårigheter lyckades hon ta studentexamen
som privatist i Wallinska skolan i
Stockholm.
Medikofilen tog hon i Uppsala men
återvände sedan till Stockholm och
skrev in sig vid Karolinska institutet.
Hon blev mycket väl mottagen av de
äldre kvinnliga kollegorna. Gerda
nämner särskilt Karolina Widerström,
Ellen Sandelin, Hedda Andersson och
Maria Folkeson.
Ada Nilsson och Alma Sundquist var
de som bistod henne mest med råd och
dåd. Ada Nilsson deltog så småningom
i moderskapssakkunnigas utredning.
Alma Sundquist blev dels sakkunnig i
Nationernas Förbunds kommitté
gällande handeln med kvinnor och
barn, dels under några år aktiv i Internationella Kvinnliga Läkarföreningen.
Under fyra månader tjänstgjorde
Gerda som kandidat på Allmänna BB
som då låg på Garvargatan på Kungsholmen, de lyckligaste månaderna i
Gerdas liv. En sjuksköterska och två
biträden var den fasta personalen
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vilket innebar att man var mycket
beroende av de tjänstgörande
medicine kandidaterna.
Gerda bodde då hos föräldrarna.
När hon kom hem sent en natt efter
att ha fått gå från Saltsjöbaden till
Stockholms centrum till fots, eftersom
hon inte hade råd att ta tåget, mötte
hon sin pappa på ursinnigt humör.
Han slungade ur sig att Gerda
”bråddes på mamsellen” dvs. var förtappad. Den mamsellen han syftade
på var den galanta mamsell Ekerman,
syssling till Gerdas farmors far som
varit älskarinna till hertig Carl.
Gerda blev körd på porten och tog
sin tillflykt till Ellen Key, då ”alla
flickors biktmoder”.
Men ”tant Ellen var visserligen synnerligen frigjord i skrift, men så fort
det i verkliga livet tangerade uppstudsighet mot till exempel föräldrar slog
hon till kraftig reträtt”, skriver Gerda i
sina memoarer.
Ellen Key bjöd sedan in Gerda till
söndagsförmiddagarnas mottagningar som på det sättet gav henne
ett stort kontaktnät.
År 1906 gifte sig Gerda Kjellberg
med advokaten Carl Bernhard
Romanus. De fick två barn, födda
1907, respektive 1910. I februari 1911
tog hon trots barnafödande medicine
licentiatexamen. Det framgår av
memoarerna att hon knappast klarat
detta utan det stora stöd hon fått av
kollegorna Ada Nilsson och Alma
Sundquist.
För att försörja familjen valde hon
att bege sig till Eskilstuna för att prak-

I Wien fick Gerda ha dubbel manlig eskort då
hon besökte den manliga avdelningen. Där var
man inte lika frigjorda som på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

tisera och i slutet av året, den 1
december 1911, fick hon platsen som
klinisk amanuens hos professor Möller
på Hud- och könskliniken vid S:t
Görans sjukhus i Stockholm. Där kom
hon att vara den första kvinnliga
läkaren. Hon fick snart sköta den
manliga avdelningen.
”Med viss bävan började jag sköta
männen, men fann mig mycket snart
tillrätta och lärde mig att det för en
läkare är komplett likgiltigt om
patienten är man eller kvinna. Jag
skulle tro att jag är den första kvinnliga läkaren i Sverige som fått fullständig utbildning i skötseln av veneriska
sjukdomar hos män”, skriver hon i sina
memoarer.
Gerda hade dock en del andra
bekymmer med de inneliggande
männen som ibland kunde röka på
salen. Då gällde
det att sätta sig i
respekt. Hon
gick direkt in på
salen, ställde sig
i mitten och sa:
”Här känns att ni
röker. Själv
tycker jag också
om att röka,
men de i direktionen tycker ej om att vare sig ni eller
jag drar ett bloss. Ni får väl göra som
jag, gå ut i parken när begäret
kommer på. Och så får ni trösta er
med att ni snart blir utskrivna och då
får ni göra vad ni vill under det att jag
är dömd att stanna här tills jag blir
färdig med min utbildning!”

Gerda Kjellberg var mycket god vän med Hinke Bergegren. Den 7 april 1910 höll han ett föredrag
på Folkets hus över ämnet ”Kärlek utan barn”. Han slutade med utropet ”Bättre kärlek utan barn
än barn utan kärlek”. Gerda sympatiserade med Hinkes budskap och arbetade själv för
barnbegränsning med hjälp av preventivmedel. Hon verkade även för ökad sexualupplysning
genom artiklar och föredrag och gav ut den prisbelönta boken ”Varifrån kommer jag mamma?

1912 fick hon Fredrika Bremer-förbundets stipendium för läkare. Hon
kunde då med rekommendation från
syfilisforskaren, professor Welander,
resa till Paris och fick arbeta några
månader på Hôpital S:t Louis.
Polikliniken tog emot cirka 500 patienter om dagen och gav Gerda en
”sällsynt värdefull erfarenhet”.
På kvällarna roade hon sig i sällskap
med ett glatt sällskap, upplevde en
nakenpantomim med den 39-årige
författarinnan Colette ”fult och chockerande”. Hon föredrog en ung
charmör som hade fått ett litet minne
för livet – han hade fått ”la Vérole”.
Publiken tjöt av medkänsla och förståelse.
Hon gjorde också en studieresa till
Berlin och Wien året därpå. I Wien
sökte hon upp professor Wechselmann på Rudolf Virchow-sjukhuset.
Efter en rond på den kvinnliga avdelningen ombads Gerda sitta ner och
läsa en tidning medan professorn
skulle besöka den manliga avdelningen.
”Men jag sköter även männen i
Stockholm!!”
”Det går ej, på denna avdelning
har aldrig en kvinna satt sin fot”,
svarade Wechselmann.
Han gav sig så småningom och med
dubbel manlig eskort kunde Gerda få
besöka även männen.
Efter hemkomsten öppnade hon
1913 en privatpraktik som hudläkare
på Norrlandsgatan i Stockholm, men
fortsatte också som sjukhusläkare.
När Magnus Möller avled blev
Gerda underläkare hos Karl Marcus på
S:t Görans sjukhus, en god diagnostiker och utmärkt lärare som gav Gerda
många goda råd.
En annan kollega som hon satte
högt var Samuel Hybinette, kirurg på
Sabbatsbergs sjukhus, som lärde
henne använda både ögon och
händer vid diagnostik.

Gerda citerar en patient som
sade: ”Tänk doktorn nu är jag
röntgad i både hjärta, lungor,
mage, tarmar och njurar, dom har
tittat in i blåsan och tagit blodtryck och elektrokardiogram,
ändå är jag inte ett dugg
bättre”. De moderna undersökningsmetoderna förväxlades
inte sällan med behandling.
Gerda fick med åren många betydelsefulla vänner. Hinke Bergegren
höll 7 april 1910 ett föredrag på
Folkets hus över ämnet ”Kärlek utan
barn”. Han slutade med utropet
”Bättre kärlek utan barn än barn utan
kärlek”. Gerda sympatiserade med
Hinkes budskap och arbetade själv för
barnbegränsning med hjälp av preventivmedel.
Hinke Bergegrens föredrag väckte
stort uppseende. En stark polemik
utbröt framför allt i den konservativa
pressen. Till slut ingrep polisen och
Hinke förbjöds att fortsätta med sin
agitation och åtalades, men bildade
ändå snabbt Sällskapet för humanitär
barnalstring. Till en början endast för
kvinnliga medlemmar, men redan 14
dagar senare hade han bildat samma
sällskap för män. De båda sällskapen
slogs samman till ett.
”Hur välgörande vore det ej för
hela mänskligheten om det funnes en
Hinke Bergegren att skicka ut som
missionär till överbefolkade länder”,
skriver Gerda. Hinke och Gerda blev
mycket goda vänner.
Gerda Kjellberg verkade för ökad
sexualupplysning genom artiklar och
föredrag och gav ut boken ”Varifrån
kommer jag, mamma?” som blev prisbelönad.
Hon var med om att bilda Svenska
föreningen för moderskydd och
sexualreform. Kampen blev svår
eftersom riksdagen 1912 antog den så
kallade preventivlagen (lex Hinke)
enligt vilken det förbjöds att offent-

ligt förevisa och meddela kunskap om
medel avsedda att förebygga följderna av ”otukt”. Lagen upphävdes
först 1938.
De nämnda föreningarna insåg att
”stora barnskaror i mindre bemedlade
familjer betydde trängsel, osunda levnadsförhållanden, ökad sjuklighet,
icke minst för modern.”
Tillsammans med kampen för preventivmedel bedrevs en tuff kamp
mot de veneriska sjukdomarna. Den
s.k. reglementeringsförordningen härstammade från Frankrike där prostitutionen blommade under Napoleonkrigen.
Polisen kommenderades ut, tog
kvinnor på bar gärning, upprättade
register och ålade dem att inställa sig
till regelbunden läkarbesiktning och
behandling. I Sverige infördes reglementeringen som en polisförordning
1875.
Gerda var hela tiden en stark motståndare till att prostituerade skulle
särbehandlas. 1918 antog riksdagen
äntligen efter att reglementeringskommitténs betänkande var klart lex
Veneris. Sedan dess behandlades
könen lika.
I sina memoarer ”Hänt och sant”
berättar Gerda också om sin vänskap
med Albert Engström och hans fru
Sigrid samt kontakten med den
bisarra Frödingbeundraren Ida
Bäckmann. Dessa bekantskaper förtjänar en egen artikel.
Torsten Mossberg.
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Vem då då?

Harry Haller heter en berömd
litterär man, uppdiktad och
omskriven av en minst lika
berömd nobelpristagare.
Vad kallar Harry sig och vad
heter boken om honom?
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Vad då då?

Den högstes sång,
Bhagavadgita, är
ett hinduiskt
rättesnöre, en
lärodikt skriven på
sanskrit. Vad heter
sanskritalfabetet?
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I sin bok om Hippokrates och
hans tid skriver Ernst
Nachmanson om denne man
från Kroton: han var den
förste hellen som ägnade sig
åt medicinsk forskning,
han var anatomiens och
fysiologiens egentlige grundläggare. Vem talas det om?
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DISKAR
VAR KANSKE BLEKA
GREVEN

Några av oss kommer ännu
ihåg den blå-gulrandiga
tigern. En svensk tiger som
uppmanade till eftertänksamhet i tal och skrift
under andra världskriget.
Vad kallas en sådan
retorisk ordlek ?
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Kryss nr 4 - 2019
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Grattis alla skickliga korsordsknäckare – här är ett nytt kryss att gympa hjärnan med!
t Vi har som vanligt fått
ett stort antal rätta lösningar. Här är de tio först
öppnade rätta svaren på
kryss nr 3/2019.
Seniora läkare gratulerar!

• David Bergkvist, Sollentuna.
• Torbjörn Rosenqvist, Uppsala.
• Kjell Eriksson, Uddevalla.
• Eva Tuninger, Lund.
• Ture Kassman, Arvika.

<<< Rätt lösning
kryss nr 3 - 2019

t Skicka din lösning, senast 15 januari 2020,
till Josef Milerad, Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.

• Sven-Erik Mattisson, Alvesta.
• Bengt Lindell, Kalmar.
• Margareta SmithLagerquist, Stockholm.
• Anders Lindberg, Halmstad.
• Britta Alling, Lund.
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Korsordsmakare: Eva Wendeberg
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