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FAKTA | Detta gäller för medlemmar i Seniora Läkare
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Medlemsavgiften i Seniora Läkare är 250 kr/år. 
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Som senior och pensionerad läkare har du  
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som berör yrkesverksamheten.  
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länge du är medlem i Läkarförbundet.
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I
 trapphuset i vår fastighet (där 
det mest bor seniorer) kom det 
upp en handskriven lapp redan i 
mars. Ett yngre par erbjöd sig att 
handla eller på annat sätt hjälpa 

grannar i riskgrupperna som behövde 
hålla fysisk distans. Sådana skyltar har 
jag sett på många håll.  

De mejl jag får idag, även från 
personer jag inte känner, börjar oftast 
med en fråga hur jag mår och hur det 
går och slutar med önskemål om allt 
gott och god hälsa.  

På den motionsrunda där jag just 
nu går med gips i stället för att 
springa stannar främlingar för att 
fråga hur det gick till när jag gjorde 

mig illa. De lyssnar med intresse och 
empati och önskar snar bättring.  
Någonting har alltså hänt.   

Vi har börjat bry oss om både nära 
och främlingar på ett sätt som vi inte 
gjorde innnan pandemin slog till.  

Det gäller inte bara Sverige. Jag 
googlade på ”Kindness In Times Of 
Crisis” och fick 34 200 000 hits. Ett 
stort antal inlägg var goda exempel 
skrivna under de tre senaste måna-
derna.  

Kriser och svårigheter förefaller  
locka fram våra mest empatiska sidor, 
men empatin tycks gagna givaren lika 
mycket som mottagaren.  

“During A Crisis, The People Who 

Cope Best Are Those Who Help 
Others” skriver Tara Parker-Hope i en 
populärvetenskaplig översikt i New 
York Times som sammanfattar forsk-
ningsläget. En artikel värd att läsa.  

Jag hoppas att ni våra prenumeran-
ter och andra 
har klarat de 
hittills -
varande stra-
patserna väl 
och önskar er 
både tillför-
sikt och god 
hälsa. 

Josef 
Milerad

redaktören har ordet ledare

Något har hänt Släpp fångarne  
loss, det är vår! 

 
Redigering: Christer Bark
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F
örst ett hjärtligt välkommen 
till dig som inte ännu är 
medlem i Seniora Läkare. 
Detta nummer av tidningen 
skickas till alla seniora med-

lemmar i Läkarförbundet, cirka  
12 000. Vi i redaktionen vill gärna visa 
upp vår trevliga och innehållsrika 
tidning för er alla. Hoppas ni är 
många som vill bli medlemmar i vår 
förening.  

Besök vår hemsida slf.se/seniora-
lakare, där beskriver vi vår förening 
och där kan du anmäla dig som 
medlem.   

Nu upplever vi ett unikt år som vi 
kommer att minnas resten av livet. 
Pandemin har krävt och kräver fort -
farande extremt mycket av 
sjukvården  . Men den här situationen 
är också påfrestande för den enskilda 
människan. Värst kanske för dem vars 
företag nu går i konkurs, för de frilan-
sade konstnärer och musiker som nu 
knappt får in till hyra och mat.  

Hur mår vi seniora läkare? Vi har 
för det mesta en hyfsad ekonomi, men 
vår åldersgrupp är den mest isolerade 
i samhället. Vi är vana vid många 
sociala kontakter, ofta beroende av 
mänsklig närhet för att må bra. Risken 
är uppenbar att många av oss blir 
deprimerade och passiviserade. Vi har 
visserligen möjlighet till kontakter via 
mobiler och padda/dator men alla är 
inte så datavana så att den 
möjligheten   känns naturlig.  

Nu vill vi se slutet på denna 
pandemi period, det skulle underlätta 
för oss mentalt. Det vore en lättnad 
om testningen i befolkningen snart 
kommit så långt så att de smittade 

kunde identifieras och isoleras och vi, 
fortfarande friska fångar kunde 
släppas loss. 

Men i avvaktan på ett besked vi 
kanske inte kommer att få på länge, 
tror jag det är viktigt att vi nu, var och 
en, sätter upp mål för framtiden, ett 
resmål, ett efterlängtat evenemang, 
en dröm du vill ska uppfyllas. Det är 
målet och planeringen för att nå dit 
som är viktigast. Om du sen inte 
riktigt når målet så har du i alla fall 
njutit av den mentala resan.  

Det är väldigt tråkigt att vi blivit 
tvungna ställa in vårt vår- och årsmöte 
i Karlstad. Dessa möten brukar vara så 
stimulerande med blandningen av för-
nämliga föredrag och spännande och 
välplanerade sociala aktiviteter. Men 
jag kan glädja er med vi helt enkelt 
skjutit upp mötet ett år så vi kommer, 
om vi inte får fler pandemiutbrott, att 
ses i Värmlandsmetropolen 2021.  

Men, säger alla vänner av ordning, 
vi måste ju ha ett formellt årsmöte i år. 
Styrelsen planerar för ett årsmöte i 
början av november i Stockholm, 
delvis digitalt. Vi hoppas att det då är 
möjligt att träffas fler än 50 personer. 
Mer information om detta kommer i 
nästa nummer av denna tidning. 

Vad kan vi i Seniora Läkare göra för 
våra medlemmar? Tyvärr blir flera av 
våra resor inställda, dels på grund av 
lågt antal anmälningar, dels då rese -
 arrangörerna redan lidit stora förlus-
ter och kanske inte överlever 
pandemin.  

Vi kommer att i större utsträckning 
uppdatera dig med medlemsmejl 

under året. Vi funderar på att starta 
en facebook-grupp så att vi kan disku-
tera aktuella ämnen med dig som 
medlem. 

Så nu efterlyser vi dina egna berät-
telser från isoleringstiden och ber dig 
också berätta vilken favoritbok du har 
och vilken musik du tycker är bäst att 
lyssna på i din isolering.  

Det skulle också vara spännande att 
höra från de medlemmar som arbetar 
eller har arbetat under pandemin. 
Mejla dina intryck, berättelser och 
funderingar till någon av oss i redak-
tionen för tidningen. Med din 
tillåtelse   kan vi publicera några 
berättelser   i ett kommande nummer 
av Seniora Läkare.  

Sitt still i båten, sade alltid min far 
när vi var ute i roddbåten på fjärden i 
utskärgården. Varför då frågade jag. 

– Du kan lätt trilla i i det 12-gradiga 
vattnet och du klarar dig inte länge 
trots att du kan simma. Metaforen 
används nu flitigt framför allt när det 
gäller aktiemarknaden. Jag hoppas att 
du absolut inte sitter still inne nu utan 
träffar vänner, barn och barnbarn 
utomhus nu när den efterlängtade 
sommaren kommer. Snart hoppas jag 
vi alla kan ses igen! 

Önskar er alla en skön sommar! 
 
 

Torsten Mossberg, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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Nu finns vi en situa-
tion, som påminner 
lite om det man lärde 
sig i kursen katastrof-
medicin. Fasta rutiner 

var just en sådan sak. Vi hämtar tid-
ningen i brevlådan cirka kl. 06.30 och 
läser den i sängen, sedan uppstigning 
med ett gymnastik program (hustrun 
sjukgymnast) iklädda morgonrockar. 
Därefter frukost i köket och så spelas 
dagens Yatzy-parti. Småpyssel och 
eventuell städning på förmiddagen. 
Koll i datorn, lätt lunch, vila en timme, 
långpromenad 1-2 timmar, därefter 

middag som man har jour för 
varannan dag, läser böcker, spelar 
musik (hustrun piano och jag dragspel 
eller keybord), ser lite teve på kvällen, 
ringer till vänner, särskilt de ensamma. 

Vänner/f.d. patienter ringer eller 
mejlar från Hemavan resp Arjeplog 
och vill prata. En hörde av sig just nu 
sedan hunden opererats! 

Vi bor på vår lilla gård Kvistatorpet 
omgivna av ängar och skog och vi har 
till och med ett vilande stenbrott på 
ägorna. Vi åker med bil till olika håll 
för skogspromenader där risken för 
smitta borde vara mycket liten. 

Den sociala distanseringen försöker 
vi motverka med kontakter via telefon 
och dator. Till exempel är vi via länk 
med på en väns begravning idag och 
på lördag när äldsta barnbarnet gifter 
sig. 

Bäst av allt – vi är båda friska 84-
åringar, som fortfarande trivs tillsam-
mans och tänker fortsätta dela livet 
(som vi gjort sedan vi var 18 år) 
oavsett hur det än blir. 

coronatider

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett minimum av 
sociala kontakter för alla över 70 år, dvs majoriteten 
av våra medlemmar. Hur oroliga är 
medlemmarna   för sin hälsa, hur skyddar man 
sig och hur klarar man en påtvingad social 
isolering? Seniora Läkare frågade några 
skribenter och medlemmar välkända för 
vår läsekrets  
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Göran Wemmenborn, känd profil i Arjeplog  
och arrangör av två SÄL-konferenser:

Så lever vi under Corona-pandemin

”
”

Nina Rehnqvist Ahlberg, 
kardiolog, tidigare chef  
för SBU och medicinsk 
mångsysslare: 
 

Jag är rätt noga 
med min karantän. 
Tror att jag skulle 
kunna bli rätt klen 
om jag blev smittad. 

Tvättar händerna oavbrutet, håller 
två meters social distans och träffar 
andra endast utomhus.   

Motverkar distanseringens 
negativa effekter genom att tänka 
positivt, hålla kontakt med andra  
via telefon,  sms eller mail, men med 
specifika mottagare – inte grupper. 
Jag  följa sociala medier och enga-
gerar mig. Dessutom är jag  ute och 
kör båt och bil för att se något 
annat. 

Om man rör sig ute i 
samhället på vanligt 
sätt är risken stor att bli 
smittad. Jag har seriöst 
tagit till mig att jag 

som är över 70 löper risk för allvarli-
gare sjukdom. Många av oss som är i 
denna ålder har dessutom ofta någon 
riskfaktor i bagaget.  

Jag har hållit noga på fysisk distan-
sering. Jag handlar online och hämtar 
matkassarna utanför ICA-affären. Fisk-
disken levererar på samma sätt.  

Barn och barnbarn håller jag kon-
takten med via telefon och elektro-
niskt. När vi har träffats har det varit i 
trädgården eller under promenad 
med två meters avstånd. Barnen är 
faktiskt minst lika noggranna med det 
som jag. 

– Om du har barn och barnbarn, 
håll frekvent kontakt med dem via 
telefon, FaceTime-samtal och sms! Om 
ni inte redan har en sådan, skapa en 
WhatsApp-grupp med barnen! Då får 
alla ta del av det som händer.  

Att hålla telefonkontakt med 
vänner som står dig nära är också 
viktigt. Jag promenerar också klart 
mer än tidigare. Det underlättas av att 

jag bor granne med Delsjö-terrängen 
som är ett stort grönområde i 
Göteborg.  

Fortsatt arbete efter den formella 
pensioneringen har varit viktigt för 
mig för att hålla struktur i tillvaron. 
Innan pandemin såg jag patienter på 
vår barnallergimottagning en gång i 
veckan. Det går ju inte nu när jag ska 
hålla fysiskt avstånd.  

Däremot går det förvånande bra 
att hålla igång de akademiska arbets-
uppgifterna. Skrivarbete kan jag göra 
hemma vid datorn och läser gör jag 
lika bra hemma.  

Sammanträden och mindre sam-
mankomster går förvånande bra att 
hålla på distans med Zoom. I förrgår 
var jag till exempel opponent på en 
disputation i Oslo via Zoom, och 
dagen dessförinnan satt jag i betygs-
nämnd i Malmö, också via Zoom.  

 

Göran Wennergren,senior professor i pediatrik vid  
Göteborgs universitet och fortfarande aktiv som överläkare 
vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus:

”Har inrutat  
dagarna med  
fasta rutiner”

• Paret Wemmenborn har hittat sitt sätt att leva och trivs trots allt i  
coronatider ”som friska 84-åringar som delar livet”. Den sociala  
distanseringen motverkar de genom att umgås via datorn eller telefonen.

”
”
””

”Handlar online och håller kontakt  
med barnen via telefon, FaceTime, 
sms och WhatsApp”



Risken för att jag 
ska smittas och 
kanske få en allvar-
lig sjukdom är 
mycket stor. Jag har 

isolerat mig så fullständigt som 
möjligt. Träffar några få personer 
och då på två meters avstånd och 
utomhus.  

Mitt bästa tips – Att göra så 
många roliga och kreativa saker som 
möjligt.  För mig är det att jobba i 
trädgården, läsa och höra på musik.  

Jag är förtjust i att laga och 
experimentera   med mat så det gör 
jag mycket nu, även om det är trist 
att inte kunna bjuda någon på det 
man lagat.  

Min mobil och iPad är litet av en 

livlina där jag kan kommunicera med 
familj och vänner via FaceTime och 
annat. Jag försöker hålla mina 
dagliga rutiner så noga som möjligt.  

Jag promenerar (med stegräk-
nare) och tränar med TV-Sofia för att 
vara i så gott skick som möjligt för 
att ta fighten med covid-19 om jag 
blir drabbad. Jag har tänkt skaffa ett 
stort handarbete som ska räcka hela 
Coronatiden. Jag jobbar på att bryta 
knarkandet av Coronanyheter.  

Man måste ha något roligt att se 
fram emot. Så om inte förr ses vi i 
Karlstad nästa år! Till dess en virtuell 
kram till alla Seniora Läkare. Den 
kramen kommer att bli mera verklig 
och bamsestor när vi träffas, det 
lovar jag.  

coronatider
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Barbro Westerholm, tidigare 
chef för Socialstyrelsen,   
Sveriges årsrikaste riksdags-
ledamot och ständigt aktuell 
mediaprofil. 

 t Jag ser inte smittrisken med 
smittans konsekvenser som relaterad 
till min ålder utan till hur mitt immun-
system fungerar och det kan jag inte 

veta. Kan bara konstatera att jag haft 
polio utan förlamningar, fick inte 
Asiaten när jag som kandidat tjänst-
gjorde på Roslagstulls infektionssjuk-
hus  och inte heller Hongkong-influen-
san. 

Jag har isolerat mig i fritidshuset på 
Landsort men sköter riksdags -
uppdraget därifrån.  

Som 86+ och riksdagsledamot och 

Kerstin Strömland, tidigare researrangör för Seniora 
Läkare, professor emeritus i barnögonsjukdomar och 
fortfarande aktiv forskare inom fosterskador:
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därmed förebild följer jag Folkhälso-
myndighetens rekommendationer.  

 Samtidigt har jag tagit upp frågan 
om isoleringens hälsokonsekvenser för 
de som inte har det lika bra som jag 
utan isolerats i ensamhet i trist miljö. 
Vi vet ganska mycket om ensamhetens 
negativa hälsomässiga konsekvenser. 
Boten får inte bli värre än soten. 

Bästa tips, individuellt. För egen del 

att arbeta från fritidshuset, inte 
instängd i en innerstadstvåa.  

Önskar att kommuner med fritidsbo-
ende inser de positiva hälsomässiga kon-
sekvenserna för människor att få flytta 
ut till husen och att de ekonomiska kon-
sekvenserna för dessa kommuner i form 
av utgifter för hemtjänst kan lösas. För 
andra att utnyttja digitalt nätverk, för 
åter andra att kunna få till mänskliga 

möten på avstånd. 
Till sist – att Folkhälsomyndigheten 

går ut med rekommendationer som 
tar hänsyn till hur olika det kan vara 
för 70+ i isolering. Att som 70+ få gå 
ut och ta en daglig promenad med sin 
dementa 95+ mamma på äldreboende 
i stället för att rekrytera extrapersonal 
för sådana promenader skulle vara bra 
för alla inblandade. 

Har det bra. Har isolerat mig i fritidshuset, men önskar nu att Folkhälsomyndigheten går ut  
med rekommendationer som tar hänsyn till hur olika det kan vara att vara isolerad som 70+ ”
”

”Gör många roliga saker, 
men ser fram emot att  
ge er alla en bamse-stor 
kram när vi ses”



 Det börjar  
den 16/3.  
 

 
Då går folkhälsomyndig -
heten ut och uppmanar oss 
70-plussare att begränsa 
våra kontakter med andra 
människor så långt som 
möjligt under en tid 
framöver.  
t Det känns lite i maggropen när jag 
ser meddelandet. Som om underlaget 
jag står på plötsligt visar sig inte vara 
så stabilt som jag hade trott – ni vet 

den där upplevelsen av att gå på en 
höskulle i en gammal lada och 
upptäcka att brädan man just stigit på 
inte riktigt bär. Allt förändras på ett 
ögonblick. Man vet inte hur det ska 
gå.  

Ungefär så kändes det att plötsligt 
bli klassad som särskilt sårbar. Som 
riskgruppsindivid. Och att inte veta 
vad det kunde betyda på sikt.  

Sonen hörde av sig.  
Han är krismedveten och kriskunnig 

och hade tagit reda på mer. Från och 
med nu var det farligt för mig att 
träffa barnbarnen, så det skulle jag 
inte göra. Jag fick inte bli sjuk och 
belasta sjukvården, borde inte handla 
själv, borde inte gå på restaurang, 
borde inte träffa någon som skulle 

kunna smitta mig, eller som jag skulle 
kunna smitta. 

Jag skulle vara hemma.  
Jag fick avboka den planerade 

lunchen med kompisen, inte ens tänka 
på att gå till gymmet eller dansskolan. 

Jag minns ett författarbesök på ett 
fängelse där jag hade berättat lite om 
mindfulness – att kunna samla sin 
energi och sina resurser i nuet. (Det 
kanske bör sägas, för säkerhets skull, 
att det kan vara både klokt och nöd-
vändigt att både tänka bakåt, och 
framåt. Det man vill undvika är att 
älta det förflutna – vilket inte leder 
någon vart – eller att fastna i dag-
drömmar som gör att man inte kan 

coronatider
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Fortsättning nästa uppslag >>>

Det finns  
alltid hopp 
Åsa Nilsonne, författare, psykiater och professor emerita,  
som nu använder coronatiden till att försöka förverkliga  
drömmen om att bli bli SM-medaljör:

”Det gäller bara att acceptera att det är som det är”

”

Många av Seniora Läkares läsare minns säkert artikeln om 
Åsa Nilsonne och Zelda. Livskamraterna som tog sig ända 
fram till SM tillsammans då Åsa var 60+. Idag är Zelda 
inte längre med, men Åsa har funnit en ny livskamrat  
– Jacques – ett energiknippe på fem kilo som fyller henne 
med livsglädje och drömmar. (Stora bilden till höger).



samla sig i nuet och göra det som 
krävs för att nå sina mål. 

Hursomhelst kom det fram en ung 
man efteråt. Han var flankerad av två 
kralliga vakter, och han ville ställa en 
fråga. Såhär: han berättade att det 
enda han strävade efter var att slippa 
vara i sitt nu, att få tiden att gå utan 
att behöva tänka på var han var.  

Så hemskt var det att sitta inlåst.  
Han undrade vad jag tyckte om det. 

Så vi talade lite om tiden som ett 
värde. Om timmar som bitar av våra liv 
som vi aldrig får tillbaka. Ingen 
kommer ju att ge en straffad en påse 
outnyttjade timmar när de släpps ut. 
Den tiden är borta för gott.  

Vad kan en fånge då göra istället 
för att drömma sig bort på naturlig 
eller onaturlig väg?  

Välja.  
I nuet.  
Att vara närvarande eller att vara 

frånvarande. Att vara närvarande kan 
vara smärtsamt, men det ger honom 
tillgång till tiden. När han är närva-
rande kan han utnyttja den tid han har.  

Även om de fortsatta valen i ett 
högsäkerhetsfängelse är mycket 
begränsade finns det alltid alternativ. 
Det gäller att klura ut vad som är 
minst destruktivt. Att om möjligt hitta 
något som bygger upp istället för att 
bryta ner, så att när man ser tillbaka 
på de timmarna kan man säga att jag 
läste in gymnasiet, eller lärde mig att 
spela gitarr, eller lärde mig att lyssna 
på vad andra säger.  

Det var inte detta han helst hade 
velat göra, men det var det enda som 
han kunde göra just då. Då kommer 
timmarna inte att ha runnit förbi 
förgäves, sa jag. 

Jag såg hur han brottades med 
tanken. Jag undrar hur det gick för 
honom. 

Att sitta inlåst i ett fängelse är 
naturligtvis något helt annat än 

corona karantän, men ur ett mind -
 fulnessperspektiv finns det likheter: 
plötsligt är valen i nuet mer begrän-
sade. Plötsligt måste man hantera att 
vara besviken över sådant som inte 
längre är möjligt, att vara ledsen över 
att läget är som det är. Plötsligt är 
man ganska ensam med sina tankar 
och känslor. 

Så vad har jag då hittat på under 
den här tiden?  

För det första har jag kopplat på 
acceptansen. Det som har hänt, och 
händer är inte roligt men det är som 
det är. Jag kan inte ändra på situatio-
nen, inte dra bort två år från min 
ålder, inte tvinga någon att höja 
gränsen. 

Så jag har fokuserat på det jag kan 
göra.  

En av de sakerna har varit att 
närma mig prispallen. Den har en 
förmåga att motivera och entusias-
mera mig som inte verkar avta med 
åren. 

Ibland känns det nästan lite löjligt 
att kunna bli så glad över att få stå 
där, helst högst upp, men en andra 
eller tredjeplacering går också bra. 

Det verkar vara en del av min per-
sonlighet – jag har alltid tyckt om att 
tävla. Så länge som jag kan minnas, på 
skolgården och utanför. Vem kunde 
springa fortast? Vem vågade klättra 
högst?  

Så småningom blev det ridtävlingar, 
senare upplevde jag tentorna på 
utbildningen som tävlingar. Tyckte 
alltid att jag på något sätt blev lite 
fastare i konturerna av att ha fått 
mäta mig mot andra. Och vaknare. 

När jag skaffade en liten hund 2008 
frågade jag förstås vad hon skulle vilja 
tävla i för gren. Inom hundsporten 
finns så många olika, alla med både 
prispallar och rosetter. Någon ju måste 
passa.  

Det blev svårare än jag hade trott. 

Den lilla hunden som hette Zelda var 
en kräsen prinsessa som nobbade det 
ena förslaget efter det andra, men till 
sist upptäckte vi freestyle. Det är en 
sport där man gör en koreografi till 
musik, som sedan hunden och männi-
skan framför tillsammans. 

Jag minns att jag skrattade lite åt 
mig själv i början av Zeldas karriär – 
över min lycka över att stå på en 
väderbiten prispall med knappt 
läsbara siffror, ofta med medtävlare 
som nästan kunnat vara mina 
barnbarn.   

Så småningom tog vi oss till SM, 
Zelda och jag. Jag var så extra nöjd 
över att ha hittat en sport som man 
kan börja med efter 60 och ändå ta sig 
så långt. 

Idag är Zelda inte med oss längre. 
Jag saknar henne fortfarande varje 
dag, men märker att den akuta 
saknaden börjar övergå i en tacksam-
het över att fått dela livet med denna 
lilla märkvärdigt berörande lilla hund i 
drygt tio år.  

Jag har nu en ny liten hund som 
heter Jacques. Han är drygt ett år och 
han har en alldeles häpnadsväckande 
mängd energi i sin lila femkilos-
kropp… 

Och vet ni vad: jag har plötsligt 
mycket mer tid att träna honom än jag 
hade haft om vi inte hade suttit i 
karantän. Visserligen är en del av vår 
planerade träning inställd, men den 
dagliga träningen blir mer systematiskt 
genomförd, och jag är mindre splittrad 
i träningen än jag brukar vara. 

Så nu sitter jag här i min 
70+karantän och smider stora planer 
för framtiden. Jag tänker ta mig till 
SM igen. Koronakarantänen är visserli-
gen påfrestande, men jag tror faktiskt 
att den har banat en 
snabbare väg till de 
hägrande pris pallarna.

coronatider coronatider 
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Ett effektivt vaccin mot 
Covid-19 skulle göra det 
möjligt för samhället att 
återgå till ett mer normalt 
liv och minska de ekono-
miska bördorna som hotar 
all välfärd. Men vilka 
tekniska, immunologiska 
och etiska utmaningar 
behöver klaras av innan vi 
kan få ett effektivt vaccin?  

 

t Seniora Läkare har bett infektions-
läkaren och vaccinexperten Helena 

Hervius 
Askling 
(bilden) att 
reda ut 
begreppen. 

Helena 
Hervius 
Askling var 
fram till 
nyligen smitt-
skyddsläkare 
i Sörmland. 

Den senaste tiden har hon arbetat 
kliniskt med covidpatienter på Söder-
sjukhuset i Stockholm. Hennes forsk-
ning rör vaccinering till äldre och 
immunsupprimerade. Hon arbetar på 
specialistvaccinmottagning för både 
vuxna (Karolinska) och barn (Sachsska) 
samt med vaccinfrågor i nationella 
och internationella nätverk. 

 
>>> Vi läser i media att minst 100 

vaccinkandidater är på gång, men hur 
många har hunnit så långt som till fas 
1? Vilka är tillverkarna och vilka 
mekanismer bygger vaccinerna på?  

>>> I skrivande stund är det tio 
vaccin kandidater som nått fas 1 i 
vaccin utvecklingen, det vill säga i 
korthet att få pröva vaccinet avseende 
säkerhet och dosering på en liten 
grupp friska yngre människor.  De 
totalt drygt 100 vaccinutvecklarna är 
alltifrån relativt små privata biomedi-
cinska privata företag, akademiska 
institutioner, större nätverk av länder 
och givarorganisationer till rena läke-
medelsföretag.  

De vacciner som utvecklas spänner 
över alla olika sätt att tillverka vaccin, 
från till exempel levande försvagade, 
inaktiverade subunit-, virosombase-
rade och nukleinsyravacciner (mRNA). 

 
>>> Själva principen för vaccination 

är enkel – kroppen producerar anti-
kroppar och skapar immunologiskt 
minne mot det smittämne man 
utsätter den för. Men finns det 
speciella   omständigheter kring just 
Covid-19 som gör att det blir mer 
komplicerat? 

>>> Det mest uppenbara är att 
SARS-CoV-2 är ett nytt virus och Covid-
19 en helt ny sjukdom med en patoge-
nes och en immunologisk reaktion 
som vi ännu inte har erfarenhet av och 
tillräcklig kunskap om. 

Basen i all vaccinutveckling är 
kunskap om den naturliga sjukdomen 
och de immunologiska reaktioner den 
utlöser. Det finns också erfarenheter 
från djurförsök med de två senaste 
human coronavirus som orsakade 
SARS och MERS.  

I den vaccinforskningen har man 
sett några exempel på det som på 
vaccin  språk kallas ”vaccine induced 
enhancement of disease”, det vill säga 
att den som har fått vaccinet sen kan 

bli sjukare vid en naturlig booster av 
viruset.  

Det finns också sådana historiska 
erfarenheter från utvecklingen av RS-
vaccin (1960-tal) samt mer nyligen hiv- 
och denguevaccin . Fördelen är dock 
att den här kunskapen finns att dra 
erfarenheter från och vaccintillverk-
ning är nu alltmer en högteknologisk 
process som kan göra säkra och speci-
fika vacciner. Ytterligare en utmaning 
är att smittspridningen kan ha avtagit 
rejält när väl vacciner kan prövas i 
större skala. 

 
>>> Vaccinprövningar startar med 

fas 1 när kandidatvaccinet ges till en 
mindre grupp volontärer, fas 2 när 
man inkluderar fler grupper och i fas 3 
görs storskaliga prövningar för att 
utvärdera säkerhet och effektivitet. 
Idag komprimeras tiden för studierna 
kraftigt. Vad innebär denna snabbe-
handling? 

>>> Det är förstås en fördel om 
processen kan snabbas på så att 
många får tillgång till vaccinet innan 
de själva drabbas. Med det sagt är det 
kanske extra viktigt att säkerställa att 
de regulatoriska processerna och 
etiska överväganden inte snabbas på 
när det gäller pandemivacciner, som 
ska ges till friska människor i många 
länder. 

 
>>> Hur långt fram (eller bak) i kön 

står Sverige när det gäller att få 
tillgång till vacciner som blir 
godkända? 

>>> Jag har ingen kännedom om 
detta specifikt i nuläget.  

 
 

Josef Milerad

Hur ser det ut på vaccinfronten?

”
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N
ågon klok person har sagt 
att ”Film är bäst på bio”, 
men under dessa dagar av 
karantän och självvald iso-

lering får man välja det näst bästa.  
SVT visar förvisso mycket kvali-

tetsfilm men dessa är antingen 
förlagda till lunchtid eller sent på 
kvällen och passar inte allas dygns-
rytm. Då kan det vara bra att veta 
att har man bara ett bibliotekskort 
kan man helt gratis välja att se sina 
favoritfilmer och kanske finna några 
nya favoriter. 

De flesta biblioteken i Sverige är 
anslutna till streamingtjänsterna 
Cineasterna eller Viddla. Den förra 
erbjuder 2 700 olika titlar, den 
senare drygt 1500.   

Vad som krävs är att man har ett 
giltigt bibliotekskort till sitt lokala 
bibliotek med tillhörande PIN-kod. 
Man går in på respektive site: Cine-
asterna.com eller Viddla.se. Därefter 
väljer man sin film som man kan se 
och även se om under 48 timmar på 
sin dator eller Ipad.   

‘Det är som sagt gratis och van-
ligtvis begränsat till två nedladd-
ningar i månaden, lite olika 
beroende på bibliotekets   ekonomi 
och hur många som utnyttjat 
tjänsten. På båda nedladdnings-

tjänsternas hemsida finns enkla och 
tydliga instruktioner. 

Jag har valt några personliga 
favoriter som jag kan tipsa om: 

 
Nyckeln till frihet 

 
 Detta är den film som fått högst 

publikbetyg på IMBD (International 
Movie Data Base). Den handlar om 
en jurist som kastas i fängelse för ett 
mord som han anser sig vara 
oskyldig till. I fängelset blir han god 
vän med medfången Red och till-
sammans planerar de en flykt.  

Under de år som juristen sitter 
inne blir han en uppskattad fånge 
av både personal och medfångar 
pga sina kunskaper och de juridiska 
råd han kan ge. Filmen bygger på en 
novell av Stephen King och är både 
spännande och berörande och ett 
gott exempel på filmgenren 
bromance, dvs en film om manlig 
vänskap. 

 
Himmel över Berlin 

 
 Den tyske regissören Wim 

Wenders prisbelönta film om två 
änglar som stiger ner på jorden och 
betraktar mänskliga svagheter i det 
kalla krigets Berlin. Det är en poetisk 

och fascinerande film där ängeln 
Damiel får lära sig vad mänskligt liv 
och kärlek är när han möter cirkus -
artisten Marion. En favorit bland 
filmvetare att tolka och analysera. 

 
Cinema Paradiso 

 
 En rastlös och desillusionerad 

filmregissör återvänder till sin 
barndoms Sicilien och minns sin 
barndom och den älskade gamle 
filmmaskinisten Alfredo. Den lille 
pojken som spelar Toto, regissören 
som barn, vinner varje åskådares 
hjärta och filmen vann en Oscar för 
bästa utländska film 1990. 

 
Två kvinnor 

 
En stark och nära berättelse om 

en mor och hennes dotters umbä-
randen under andra världskriget i 
Italien. Alberto Moravia hade skrivit 
förlagan, Vittorio De Sica regisse-
rade och Sophia Loren i huvudrollen 
visade att hon kunde gestalta en roll 
och tog hem Oscars-statyetten för 
bästa skådespelerska 1962. 
 
Hiss till galgen 

 
Detta var Louis Malles debutfilm 

och ett gott exempel på fransk film 
noir.  

Den vackra Jeanne Moreau 
vandrar genom ett nattligt Paris och 
letar efter sin älskare som i sin tur 
planerar att mörda hennes äkta man 
som också är hans arbetsgivare.  

Trots det noggrant planerade 
brottet som ska likna ett självmord 
gör han små misstag, han fastnar i 
firmans hiss och hans bil blir stulen 
av några ungdomar.  

Det är spännande och ödesmättat 
och man anar hur tragiskt det måste 
gå. Filmen är utsökt filmad i svart-
vitt och musiken som följer hand-
lingen är improviserad av Miles 
Davis. 

 
Il Postino 

 
Poeten Pablo Neruda är i lands-

flykt på en liten italiensk ö. Han får 
mycket post och en blyg och outbil-
dad ung man får uppdraget att bli 
hans personlige brevbärare. Genom 
sin vänskap med poeten börjar den 
unge mannen också utveckla sin 
kärlek till litteraturen vilket kanske 
kan ge framgång hos byns vackraste 
flicka. En vacker och välspelad feel-
good film. 
 

 Hemligheter och lögner
 

Den engelske regissören Mike 
Leigh låter sina skådespelare 

improvisera fram ett både rörande, 
roligt och dramatiskt kammarspel. 
En medelålders arbetarkvinna får en 
dag ett telefonsamtal från någon 
som hävdar att hon är kvinnans 
bort adopterade dotter. Motvilligt 
möts de och dottern som är en fram-
gångsrik ung kvinna visar sig vara 
svart. Många gamla lögner och hem-
ligheter kommer i dagen i denna 
utmärkta brittiska film. 

 
Helan och Halvan 

 
En bitterljuv men också rolig 

film om hur det klassiska filmparet 
på sin ålders höst fick fara runt och 
roa halvfyllda salonger med sina 
gamla sketcher. Man har hittat två 
skådespelare, John C Reilly och Steve 
Coogan, till huvudrollerna som är 
fantastiskt porträttlika och minst 
lika roliga som originalen. Om man 
gillade Helan och Halvan i sin 
ungdom kommer man att njuta av 
den här filmen. 
 
 
 

Shoplifters 
 
En av Syd-Koreas främsta regis-

sörer, Koreeda, berättar en fantas-
tisk historia som bygger på verklig-
hetsunderlag.  En löst sammansatt 
familj lever på butikssnatterier och 
när de stöter på en liten misshand-
lad flicka tar de in henne i gemen-
skapen också. Mormor i familjen dör 
och då begraver man henne på bak-
gården och fortsätter att hämta ut 
hennes socialbidrag. Spännande 
miljö och fantastiska barnskådespe-
lare. 

 
Maria Larssons  
eviga ögonblick 

 

Jan Troell berättar historien 
om den fattiga och hunsade Maria 
Larsson som vinner en kamera i ett 
lotteri, bestämmer sig att behålla 
den och utvecklar en talang att foto-
grafera sin miljö och de människor 
hon träffar på. Med utgångspunkt 
från de fotografier man hittat, detta 
bygger på verklighetsunderlag, får 
vi en fin historia från Fattig-Sverige i 
början av 1900-talet. 
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F
ör 100 år sedan gick konstnä-
ren Anders Zorn bort (1860-
1920). Minnesåret 2020 var 
tänkt att uppmärksammas 
med en stor Zornutställning 

på Nationalmuseum och en rad evene-
mang på Zornmuseet i Mora, men på 

grund av coronaviruset har allt fått 
skjutas på framtiden.  

I fjol, 100 år efter Carl Larssons död, 
kunde Zornmuseet dock hedra denne 
Zorns nära vän i en sommarutställning 
som tog fasta på de båda konstnärer-
nas kamratskap.  

Johan Cederlund, museidirektör på 
Zornmuseet, berättar här om de båda 
vännernas relation. 
 

t Några månader efter Carl Larssons 
död 1919 skrev hans hustru Karin till 
Anders Zorn: ”Ja, en sådan konstnärs -
kamrat som du varit för Carl är väl 
enastående i konsthistorien.”  

Det är lätt att se olikheterna mellan 
Zorn och Carl Larsson, både som 
konstnärer och personer. Zorn gjorde 
internationell karriär med kungar och 

coronatider
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presidenter bland sina beställare. Carl 
Larsson blev hemmets och familjelivets 
skildrare. Det hindrade dem dock inte 
från att känna stor samhörighet, upp-
skatta varandras konst och utveckla en 
nära vänskap. 

Carl Larsson (1853–1919) föddes i 
Stockholm av fattiga föräldrar, 
modern var tvätterska.  

Anders Zorn (1860–1920) var resul-
tatet av en kort romans mellan en tysk 
bryggarmästare och en morakulla på 
tillfälligt arbete som buteljsköljerska i 
Uppsala.  Han växte upp med mor och 
morföräldrar på en liten gård i Mora 
och kom aldrig att träffa sin far.  

Carl Larsson hyste alltsedan barndo-
men ett hat mot fadern. Zorn och Carl 
Larsson träffades på Konstakademien i 
Stockholm på 1870-talet, men det var 
först 1885 med Opponentrörelsen som 

de blev närmare vänner. Samma år 
gifte sig Zorn med Emma Lamm 
(1860–1942). Carl Larsson hade tre år 
tidigare mött kärleken i Karin Bergöö 
(1859–1928).  

Bevarad korrespondens visar hur 
vänskapen med åren fördjupades 
mellan konstnärerna och hur tonen 
blev mer öppenhjärtig.  

Efter avslutade akademistudier 
reste Carl Larsson som 24-åring till 
Paris. Hans försök att göra karriär 
inom det etablerade akademiska 
måleriet bar dock ingen frukt. Först 
när han våren 1882 begav sig ut till 
byn Grez-sur-Loing och övergick till 
friluftsmåleri i akvarell började fram-
gångarna komma.  

Det var i Grez Carl Larsson träffade 
Karin Bergöö, även hon tidigare elev 
vid Konstakademien. Som dotter till 

en välsituerad handelsman tillhörde 
hon ett annat samhällsskikt än han, 
men efter bifall av hennes föräldrar 
kunde paret ingå äktenskap 1883.  

Carl och Karin Larsson bildade ett 
starkt par, såväl privat som konstnär-
ligt. Bilderna från deras hem i 
Sundborn, dit de så småningom 
flyttade med sina sju barn, strålar av 
kärlek och familjelycka och huset i sig 
blev ett formidabelt allkonstverk.  

För Zorns del var det Spanien som 
lockade efter akademitiden. Efter ett 
halvår i södern slog han sig 1882 ned i 
London för att pröva lyckan som 
porträtt konstnär. Tre år senare åter-
vände han till Sverige för att gifta sig 
med den jämnåriga Emma Lamm, som 

n Vi är ju många i föreningen som enligt 
rekommendation nu sitter i social isole-
ring med liver på vänt. Vi tänkte därför 
bjuda på riktigt lustfylld läsning – 
Anders Zorn och Carl Larsson.  
n Och notera inte bara den planerade 
Zornutställningen på Nationalmuseum, 
nu uppskjuten till februari 2021, utan 
dröm och planera kommande resor.  
n Till att börja med får vi tänka Sverige, 
med så mycket det finns att se. Varför 

inte, med inspiration av artikeln, ta en 
tur till Zornmuséet och Carl Larssongår-
den med övernattning i Tällberg? Och i 
Dalarna finns Karlfeldtsgården, Axel 
Munthes Hildasholm och mycket mer.  
n Men ni har säkert era egna smultron-
ställen, kända eller mer hemliga. Så 
varför inte skicka in tips till  medlems-
tidningen med beskrivning och gärna 
någon bild, så kan vi göra en Seniora 
Läkare tipsar.  

Läs och njut och tipsa oss 
om era egna smultronställen!

Carl Larsson
Anders Zorn&

Historien om

De omaka konstnärerna  
som blev livskamrater

Margareta Linder

Fortsättning nästa uppslag >>>



kom från en borgerlig, judisk Stock-
holmsfamilj.  

Under åren som följde gjorde de 
nygifta åtskilliga utlandsresor 
tillsammans  . Somrarna tillbringade de 
på Dalarö i Stockholms skärgård. Trots 
sin ungdom var Zorn och Carl Larsson 

väl medvetna om att de var den 
svenska akvarellkonstens mest fram-
stående utövare. 

Zorn är starkt förknippad med sin 
hembygd, men levde i själva verket ett 
hektiskt kosmopolitiskt liv, ständigt på 
jakt efter nya uppdrag och motiv.  

För Carl Larssons var familjen och 
hemmet kärnan i tillvaron. Deras själv-
porträtt avslöjar deras olika personlig-
heter. I Zorns självporträtt möter vi en 
världsman med självklar pondus både 
socialt och yrkesmässigt, men också en 
konstnär märkt av ett intensivt 
leverne.  

I många av Carl Larsson själv -
porträtt anar vi en orolig själ, dold 
bakom skämtsamhet och upptåg eller 
stolt poserande. 

 Om Zorn aldrig tvivlade på sin 
förmåga, kombinerades hos Carl 
Larsson ett dåligt självförtroende med 
en stark medvetenhet om den egna 
förmågan.  

”Du är en örn”, skrev Carl Larsson i 
ett brev till Zorn 1900, ”det är din 
natur att höja dig öfver de andra 
flygfäna. Jag är en kuttrande dufva 
som beundrande och rädd tittar upp i 
rymden på dig och de andra roffog-
larna”.  

Olikheterna i konstnärernas karak-
tärer gick igen i deras konst. Zorn 
beskrev skillnaderna i ett brev från 
1896: ”Sådana nyttiga motsatser vi 
ändå äro du och jag. Du ville lära dem 
linjens rytm och jag hantverket. Du 
själen och jag kroppen.” 

Zorns och Carl Larssons vänskap 
kom med tiden även att innefatta 
deras hustrur, Emma och Karin. Dessa 
delade bland annat ett intresse för 
konsthantverk, Emma som mecenat i 
olika sammanhang och som en av den 
svenska hemslöjdsrörelsens förgrunds-
gestalter, Karin som utövande 
konstnär och designer.  

För båda spelade även litteraturen 
en viktig roll. Zorngården i Mora blev 
den naturliga platsen för samvaro. 
Inte sällan firade man Zorns födelse-
dag den 18 februari tillsammans.  
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Carl Larsson och Anders Zorn på gemensam slädfärd 1902. Zorn står bakom Carl Larsson  
ordenligt påpälsad. Fortsättning nästa uppslag >>>
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genom kraften i denna inströmmande 
kulturelit kom deras olika insatser för 
och i landskapet att framstå som en 
välregisserad marknadsföringskampanj 

för Dalarna. De brann för bondekul-
tur, hemslöjd och tradition och de 
drevs av en vilja att göra dalsk lokal-
kultur till en nationell angelägenhet. 

Just Zorns och Carl Larssons målningar 
har kanske mer än något annat 
bidragit till att Dalarna ofta ses som 
symbol för något specifikt svenskt.

Karin skrev till sin mor om firandet 
det året: ”Sång på morgonen av 
kullor, sedan slädfärd till en by där, i 
en av stugorna, hela familjen under-
höll oss med sång och spel. I afton 
lekstuga i Zorns ateljé.” 

Det barnlösa paret Zorn tog ofta 
även emot barnen Larsson i Zorngår-
den. En speciell varm kontakt utveck-
lades mellan Emma och en av dött-
rarna Larsson, Kersti, som tidvis bodde 
där mellan åren 1913 och 1916.  

Hon kom då också att vikariera för 
Zorn som lärare i frihandsteckning vid 
Mora folkhögskola Skeriol, som 
Anders och Emma Zorn grundat några 
år tidigare.  

Att paret Larsson uppskattade 
Emmas omtanke och ömhet är klart. 
När Carl Larsson gav ut boken Andras 
barn (1913) var det med en tryckt 
dedikation till henne: ”Emma Zorn, 
henne, som har en moders hjärta för 
andras barn, tillägnas denna bilder-
bok. C.L.” 

Dalarna bildar ständigt bakgrund 
till Zorns och Carl Larssons verk, precis 
som hos många andra konstnärer. År 
1888 hade Carl och Karin Larsson fått 
Lilla Hyttnäs i byn Sundborn som gåva 
av Karins far Adolf Bergöö som själv 
var född i trakten. Huset fungerade 
först som sommarhem, men 1901 
lämnade familjen Larsson Stockholm 
för att för gott bosätta sig i Sundborn.  

Flytten skedde i en tid då flera 
konstnärer och författare övergav 
Stockholm eller Paris och slog sig ned 
på den svenska landsbygden, påver-
kade av tidens nationalromantiska 
strömningar.  

Dalarna var det landskap som 
kanske lockade flest. Efter åtta år i 
Paris hade paret Zorn 1896 bosatt sig i 
Mora och flera följde efter: Karl-Erik 

Forslund slog sig ned i Väster -
bergslagen , Gustaf Ankarcrona i 
Leksand och Ottilia Adelborg i 
Gagnef. Ett par decennier senare 

skapade Erik-Axel Karlfeldt gården 
Sångs i Sjugare by.  

Någon organiserad samverkan 
rådde inte mellan dessa personer. Men 

coronatider
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>>> Fortsättning från 
 föregående  uppslag 
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enter som var i behov av det. Enda 
alternativet för att ge fler möjlighet 
att överleva var att låta två patienter 
dela på en respirator,  en idé jag bara 
hade läst om i ett arbete där det före-
slogs som en oprövad krisåtgärd. Jag 
var beredd att ta mitt ansvar om det 
skulle misslyckas men det blev tvärtom 
– alla klarade sig.  

>>> Efter denna publicering har du 
intervjuats i internationella media och 
deltagit i flera webbkonferenser. 
Känner du att uppmärksamheten har 
lett till bättre sjukvård? 

>>> Jag var naturligtvis smickrad av 
uppmärksamheten men samtidigt är 
jag ingen auktoritet inom intensivvård 
och mitt specialområde är egentligen 

ultraljudsdiagnostik vid intensivvård.  
Nu fick jag plötsligt redovisa mina 

erfarenheter och ge råd om behand-
ling. Uppmärksamheten var verkligen 
enorm från både lokala och interna-
tionella media som New York Times, 
CBC och BBC.  

>>> Många intensivvårdsläkare i 
Sverige har läst dina inlägg på sociala 
medier kring behandling  av Covid-
patienter – men vi vet inte så mycket 
om  din professionella bakgrund, dina 
forskningsintressen och dina nuva-
rande arbetsuppgifter. 

>>> Jag är en akutläkare men 
arbetar med intensivvård på Ospedale 
Mauriziano i Turin i Lombardiet. Min 
grundspecialitet är arbetsmedicin men 
där har jag aldrig arbetat kliniskt. Jag 
har framförallt arbetat som akut -

läkare inom ambulanssjukvården i  
11 år innan jag flyttade till intensiv -
vården.   

 
 >>> Dina beskrivningar  på 

Facebook och Twitter om hur du fram-
gångsrikt lät två patienter dela på en 
respirator har flitigt citerats i interna-
tionella nyhetsmedia. Hur kom det sig 
att du mitt under krisen hann så 
detaljerat beskriva arbetet och situa-
tionen på din avdelning?  

>>> När jag började dokumentera 

var det i första hand att visa omvärl-
den vilken situation vi befann oss i. Vi 
förväntades klara en epidemi som 
sjukvårdssystemet saknade resurser att 
hantera. Det började mer som ett 
varningsrop   till våra kolleger, att bara 
beskriva de problem vi tvingades 
möta. Jag  befann mig i en situation 
där vi saknade respiratorer till de pati-
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”A week of covid is 
equal to one year of 
ordinary work”.   
Marco Garrone – Twitter, 9 april

Fortsättning nästa uppslag >>>

De italienska läkarna tvingades försöka sig på saker de aldrig tidigare gjort för att rädda liv när sjukhusen svämmade över av Covid-19-patienter. Här ventileras två patienter av en maskin. Båda överlevde. 

n Marco Garrone, akutläkare i Turin blev internationellt 
känd över en natt när han under den svåraste Covid-19- 
krisen dubblerade antalet respiratorvårdade patienter 
genom att låta en maskin ventilera två sjuka – och klarade 
alla.  
n Josef Milerad har intervjuat Garrone hur italienska 
läkare klarade den värsta utmaningen i modern tid – där 
165 kolleger blev smittade och avled.

Så klarade 
Italiens läkare den  
värsta utmaningen 
i modern tid

Text: Josef Milerad
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Det som kanske gav mig mest var 
att jag fick delta i webbkonferenser 
och podcast med framstående 
experter i USA och Kanada och bli 
citerad på Medscape av John 
Mandrola.  

Intresset för våra erfarenheter var 
störst från nordamerikanska kollegor. 
Vi hade drabbats långt innan och de 
ville ha detaljerad förstahands -
information hur man bör organisera 
vården. Det positiva med denna 
pandemi är att vi faktiskt har fått ett 
globalt medicinskt nätverk och att 
mycket viktig  medicinsk information 
sprids genom sociala medier. Jag tror 
att många liv skulle ha gått förlorade 
om allt detta hade hänt innan 
internet. 

 
>>> Lombardiet har drabbats tidigt 

och hårt av pandemin – ni hade inte 
andras erfarenheter att falla tillbaka 
på. Som du ser det nu – vad var vikti- 
gast för att klara  en så extrem situa-
tion och vilka medicinska framsteg  
betydde mest ? 

>>> Jag tror att den viktigaste slut-
satsen från Covid-krisen var att våga 
tänka helt nytt utifrån sina egna 
observationer. När de första patien-
terna började komma trodde vi på 
tidig intubation och respirator -
behandling samt på antivirala medel.  
Det visade sig snart att detta inte var 
effektivt och ibland rentav skadligt. Vi 
var tvungna att helt tänka om utifrån 
våra egna erfarenheter och behandla 
patienterna som om detta var en helt 
ny sjukdom.  

När det gäller det medicinska tror 
jag att det viktigaste var att ha ett 
mindre aggressivt ventilationsunder-
stöd och minska användningen av pro-
teashämmare och hydroxiklorokin. 

 
>>> Pandemin har tagit hårt på den 

medicinska personalen med många  

dödsfall, 163 läkare har avlidit fram 
till 15:e maj. Hur hanterade du denna 
situation och hur har detta påverkat 
arbetsmoralen? 

>>> Jag blev lyckligtvis inte smittad 
men många kollegor och vänner blev 
det. Hos oss blev ingen livshotande 
sjuk men många kolleger på andra 
sjukhus blev det. Flera hamnade i 
respirator och några ligger ännu kvar.  

Allt detta skapade en känsla av ett  
diffust  hot  som gjorde oss nervösa 
och osäkra. Det enda positiva med 
denna oro är att vi verkligen blev nog-

granna med att använda skydds -
utrustning. 

 
>>> Hur ser situationen ut nu – ser 

du en återgång till det normala?   
>>> Situationen är lugnare. Antalet 

infekterade och avlidna minskar, men 
viktigast är att patienterna som 
kommer nu har mildare symtom. Vi 
har inte behövt intubera någon 
patient på två veckor.  Jag tror att 
lock-down och strikta krav på social 
distans har haft effekt. Men jag vågar 
inte tro att allt är över.   

 
>>> Du har själv behandlat över 

två hundra kritiskt sjuka patienter och 
fått stor erfarenhet att sprida medi-
cinsk information på sociala medier. 
Kommer sociala medier att delvis kon-
kurrera ut tidskrifter?  

>>> Jag är liten kluven när det 
gäller sociala medier. Uppenbarligen 
är de lättillgängliga och man kommer 
runt  de väntetider och kostnader som 
peer-review och tidskriftspublicering 
innebär. Men vi delar samma digitala 
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Fakta  
 
t Den 7 juni hade Italien haft  
234 531dokumenterade sjukdomsfall 
och 33 774 dödsfall, enligt EU:s smitt-
skyddsmyndighet ECDC och 165 
läkare och tandläkare hade dött i 
Covid- 19 fram till den 1 juni, enligt  
italienska läkar- och tandläkar -
federationen.

På S:t Görans sjukhus barnklinik, som 
öppnades 1970 då Kronprinsessan 
Lovisas barnsjukhus lagts ner, hade vi en 
fin intensiv vårdsavdelning.   
 
t De nya ventilatorerna hade ännu inte nått 

oss och den etablerade Engströmsrespiratorn 
var väldigt opraktisk och skrymmande för 
barnbruk. Hans Feychting, chef för anestesi- 
och intensivvårdsavdelningen, lät konstruera 
en smidig ventilator, egentligen mest en kom-
pressor vars volym och frekvens kunde 
varieras. Denna apparat placerades i ett 
förrum till vårdsalen för fyra patienter. 

Till ventilatorn kopplades slangar till de fyra 
platserna. Fyra barn kunde på så sätt ventil-
eras med samma ventilator. Barnens 
ventilations behov måste vara likartat och inte 
så sofistikerat. Denna geniala lösning använde 
vi framför allt till barn med postoperativa venti-
lationsbehov. Så, vi var kanske före Italien? 

Torsten Mossberg

Vi var kanske först?

Marco Garrone i ett av de många webinar som han deltagit i. Trots alla fördelar med snabb  
informtionsöverföring är Marco Garrone ändå kluven till sociala medier.

plattform med personer som både 
sprider falska eller oseriösa nyheter 
och ”utbildningar”.  

Men för medicinare som i likhet 
med mig samlar erfarenheter och 

kliniska data men som kanske inte har 
tid eller möjlighet att sammanställa 
dessa till formella artiklar betyder det 
mycket att ha tillgång till snabba och 
kostnadsfria kommunikationskanaler 

med kolleger som arbetar med samma 
frågeställningar. 

n n n



>>> Vår läsekrets, oftast 70+, ser med 
förstämning fram emot en lång 
period av social distansering/isole-
ring. Många hoppas att tester ska 
kunna ge möjlighet till fler kontakter. 
Kan man som 70+ börja umgås mer 
med vänner eller familj som 
bevisligen   har haft Corona eller som 
har tecken på genomgången infektion 
i serologiska test? 
>>> Ja, det är min absoluta uppfatt-
ning även om mycket kunskap fortfa-
rande saknas när det gäller immunitet 
efter genomgången infektion. En 
viktig aspekt är att serologiska tester 
görs med validerade metoder som har 
mycket hög specificitet, det positiva 
prediktiva värdet blir annars lågt i ett 
läge där prevalensen av genom-
gången covid-19 fortfarande är för-
hållandevis låg. 
 
>>> En nyligen publicerad översikt av 
Jonas Ludvigsson tyder på att barn 
inte sprider smitta i samma utsträck-
ning som vuxna. Vad betyder detta 
mer konkret när det gäller att träffa 
helt friska barnbarn? 

>>> Problemet är att även om det 
visar sig stämma att barn sprider 
smitta i lägre utsträckning än vuxna så 
är inte risken noll. Vi vet att virus -
nivåerna är som högst vid symptom -
debut och eventuellt någon dag 
innan, och även om smittspridningen 
sannolikt är störst vid symtomatisk 

infektion med luftvägssymptom och 
hosta kan inte risken för smitta från 
symptomfritt barn uteslutas vid nära 
kontakt. 

Mitt råd är att träffas utomhus och 
framförallt att fortfarande hålla 
distans, även om jag vet att detta är 
svårt när det gäller yngre barnbarn. 

 
>>> Munskydd är en annan kontro-
versiell fråga för äldre. Om man 
behöver åka kommunalt eller handla 
– vad talar för och emot munskydd? 
>>> Bra och svår fråga. Utanför sjuk-
vården verkar munskydd framförallt 
minska risken för spridning av virus 
från smittad individ till andra och 
skyddet från att bli smittad själv är tro-
ligtvis mycket sämre. Om munskydd 
skall ha någon uppenbar effekt på 
smittspridningen behöver nog i princip 
alla bära det i miljöer med trängsel 
och så fungerar det inte i Sverige nu.  

Jag tror personligen att det är vikti-
gare att fortsätta försöka hålla 
avstånd och undvika trängsel, vilket i 
praktiken innebär att undvika kollek-
tivtrafik i storstäder under vissa tider 
på dygnet och handla när det inte är 
så mycket folk i butikerna. 

Josef Milerad 
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Social distansering 
– Vad gäller egentligen?
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Hur rekommendationerna om social distansering för 70-
plussare ska tolkas i olika konkreta situationer är inte helt 
entydigt. Seniora Läkare har bett Magnus Gisslen, infek-
tionsläkare och professor vid avdelningen för infektions-
sjukdomar på Sahlgrenska akademin att reda ut några 
vanliga frågor. Gisslen är numera riksbekant genom sin 
medverkan vid Infektionsläkarföreningens återkommande 
COVID-19-webbinarier. 

Magnus Gisslen betonar att det fortsatt är  
mycket viktigt att hålla avstånd och undvika 
trängsel.

t Illustrationen till höger är gjord av Rebecka 
Lagercrantz, barnläkare och bildkonstnär. 
Hon har illustrerat ett 30-tal böcker, senast 
”Upptäckter för Livet” (Carlssons förlag).  
Bok på gång: ”Två av allt” – hösten 2020 
(Bonnier Carlsen).  
Utställning på gång:   
Galleri Cupido – februari 2021.

>>>
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prioriteringssynpunkt. Det är den 
samlade bedömningen av patientens 
behov och hur patienten kan tillgodo-
göra sig vården som skall avgöra insat-
serna. Förmågan att kunna dra nytta 
av intensivvård behöver inte med nöd-
vändighet ha med ålder att göra. Den 
yngre personen kan precis som den 
äldre lida av flera kroniska sjukdomar.  

Socialstyrelsen slår mycket riktigt 
fast att bedömningar av patientnyttan 
ska utgå från biologisk, snarare än 
kronologisk ålder, man ska göra en 
samlad bedömning av ålder och de 
fysiska förutsättningarna.  

Problemet med Socialstyrelsens 
dokument är framför allt en fotnot 
som anger att man ska utgå enbart 
från förväntad livslängd och inte ta 
med livskvalitet.  

En yngre patient föreslås sålunda 
ha företräde till vård framför äldre. 
Detta överensstämmer inte med män-
niskovärdesprincipen och vår hälso- 

och sjukvårdslagstiftning: Vården ska 
erbjudas på lika villkor till alla, 
oavsett, kön, religion, kronologisk 
ålder etc.   

Enlig flera uppgifter i media har 
man stramat åt indikationerna för 
vem som ska få intensivvård. Om detta 
innebär att man enbart gått på för-
väntad livslängd är det en 
förskräckande   diskriminering av 
årsrika människor och olagligt. Då har 
man övergivit oss äldre.  

Men, enligt den dagliga medie -
 rapporteringen, har det ännu inte i 
skrivande stund uppstått någon brist 
på intensivvårdsplatser. Tvärtom 
börjar nu antal intensivvårdskrävande 
patienter minska, fr.a. i Stockholms -
trakten som var först i pandemi -
stormens öga. Vi får hoppas att någon 
egentlig glidning i prioriteringen inte 
förekommit. IVO granskar för närva-
rande hanteringen av Intensivvårds-
prioriteringar på Stockholms sjukhus, 

så vi kommer att få ett svar så små-
ningom. 

Redan på 1990-talet konstaterade 
transplantationskirurgen Håkan Gäbel 
och undertecknad i en utredning om 
Sveriges intensivvårdskapacitet att 
den var lägst per capita i hela Europa.  

Vårdens medarbetare har nu gjort 
en fantastisk anpassning till den nya 
pandemisituationen, en tuff uppförs-
backe. Man har snabbt och effektivt 
löst logistiska och medicinska problem 
vilket visar att hälso- och sjukvårds -
personalen själva är de som kan effek-
tivisera en hälso- och sjukvård utan att 
göra avkall på kvaliteten.  

Vi får hoppas att minnet av detta 
finns kvar när pandemin är över och 
man ska summera intrycken av hur 
hanteringen av pandemin fungerat. Vi 
får också hoppas att vi i fortsättningen 
håller oss till den etiska plattformen. 

Torsten Mossberg

U
nder dessa coronatider 
är påfrestningen på sjuk-
vården oerhört stor. Men 
man har på ett anmärk-
ningsvärt snabbt och 

effektivt sätt lyckats skala upp resur-
serna så att man nu kan ta hand om 
alla som behöver sjukhusvård för sin 
covid-19-infektion.  

Men, ärligt talat, hur har man 
klarat denna påfrestning, har alla som 
verkligen behöver vård verkligen fått 
tillgång till denna? Socialstyrelsen har 
under våren publicerat två dokument, 
ett om prioritering inom intensivvård, 

ett om prioritering av annan hälso- 
och sjukvård under pandemin. 

Utgångspunkten för prioritering i 
svensk hälso- och sjukvård är den 
etiska plattformen från 1997 (prop. 
1996/97:60, HSL). Där fastställs tre 
principer för prioritering: 

Människovärdesprincipen: Vården 
ska erbjudas på lika villkor till alla, 
oavsett sådant som personliga egen-
skaper, livsstil, bostadsort, kön, 
religion, kronologisk ålder med mera.  

Behovs- och solidaritetsprincipen: 
De som behöver vården mest ska få 
företräde – patienter med de svåraste 
sjukdomarna och den sämsta livskvali-
teten. Samtidigt tar man hänsyn till 
hur stor patientnytta som vården 
ifråga kan ge. 

Kostnadseffektivitetsprincipen: Det 
ska finnas en rimlig relation mellan 
kostnaden och effekten av en behand-
ling. Om till exempel två behandlingar 
ger samma effekt så bör man välja 
den som kostar mindre. Kostnads -
effektivitetsprincipen är underordnad 
de övriga principerna. 

Ska hälso- och sjukvården prioritera 
annorlunda vid en pandemi och i så 
fall varför. När resurserna inte räcker 
till uppstår ett dilemma, hur ska man 
agera när man verkligen måste 
tillämpa principerna. 

Självklart ska samma principer gälla 

även vid en pandemi, men den stora 
etiska stressen uppstår nu när läkare 
verkligen måste välja rätt patienter 
för intensivvård. Vi har inte varit vana 
vid att resurserna är begränsade. De 
båda dokumenten som Socialstyrelsen 
publicerat har väckt mycket diskus-
sion, framför allt kring begreppen 
kronologisk och biologisk ålder.  

Inom intensivvården har man alltid 
gjort en bedömning av i vilken 
omfattning en patient kommer att 
kunna tillgodogöra sig vården, 
framför allt gällande en mer ingri-
pande vård som t.ex. behandling med 
ventilator.  

Det är oetiskt att utsätta en 
människa för en vård som är utsiktslös 
och endast innebär plåga och smärta. 
Dessutom är det rimligt att använda 
de stora vårdkostnaderna till en alter-
nativ patient som har nytta av 
behandlingen.  

En behandling som inte kan leda till 
bot, inte kan sägas vara god vård och 
motsvara vetenskap och beprövad 
erfarenhet bör inte fortsätta. Man 
beslutar om behandlingsbegränsning. 
Dokumentationen i samband med ett 
sådant beslut regleras i en föreskrift 
från Socialstyrelsen 2011. 

Enligt propositionen, den etiska 
plattformen (1996/97:60, sid. 27) ska 
ålder i sig inte ha någon betydelse ur 
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Har vi seniorer 
övergivits av 
myndigheterna?
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Många äldre som nu dött i covid-19 hade överlevt om 

de kommit till sjukhus, hävdar Yngve Gustafson,  

professor i geriatrik vid Umeå universitet, som anser 

att äldre diskrimineras.

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region 

 Stockholm, har tillbakavisat kritiken med att man flyttat sjuk-

vården till patienten, till deras hem, i den utsträckning det gått.

Av avlidna är 
90 procent  
70 år och äldre
t Socialstyrelsens statistik över avlidna 
i covid-19 enligt dödsorsaks intyg 
inkomna 1 juni 2020 visar att 90 procent 
av de som avlidit (4 290 personer) var 
över 70 år.  
Statistiken visar också att  
55 procent av de över 70 år som 
avlidit var över 85 år. 
 
Ålder                    Män        Kvinnor 
Under 70 år:  . . . . .302  . . . .111 
70-74 år:  . . . . . . . .236  . . . .116 
75-79 år:  . . . . . . . .346  . . . .219 
80-84 år:  . . . . . . . .456  . . . .364 
85+  . . . . . . . . . . .947  . . . .1193
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A
rbetsgivares   kostnader 
är lägre för arbetstagare 
som är 66 år eller äldre 
jämfört med yngre med 

gällande regelverk. Det gäller 
oavsett yrke, lönenivå och avtals-
område.  

Det visar den senaste rapporten 
från Delegationen för senior 
arbetskraft, skriven av Elisa Baroni, 
kansliråd och analytiker vid Social-
departementet.  

Oavsett lönenivå och yrke blir 
det med nuvarande skatteregler 
alltid billigare att anställa en 66-
åring jämfört med en 60- eller 64-
åring, oavsett avtalsområde. 

Anledningen är att arbetsgivare 
slutar att betala avgifter till 
tjänste pensionen när arbets -
tagaren fyller 65 år, vilket innebär 
att arbetsgivaren inte längre 
betalar särskild löneskatt på 
pensionskostnader  .  

Dessutom sjunker arbetsgivar -
avgiften när arbetstagaren fyller  
65 år. Den enda kvarvarande 
anställningskostnaden för arbetsta-
gare som fyllt 65 år blir ålderspen-
sionsavgiften på 10,21 procent.  

anspråken diskuteras! 
Torsten Mossberg 

• Läs hela rapporten på Senior arbetskrafts 
hemsida: seniorarbetskraft.se 

Myt att det är dyrt  
att anställa seniorer

Madeiraresan blev mer äventyrlig än det var tänkt

W
enn jemand eine 
Reise tut, so kan er 
was erzählen… 
skrev Matthias 
Claudius för 200 år 

sedan. Så sant! Men åtminstone för 
2020 blir det förmodligen inte så 
mycket berättat.  

I skrivande stund har arrangörerna 
för höstens resor inte velat sätta ner 
foten och har också meddelat att man 
inte tar definitiv ställning förrän i 
juni… Det gäller alltså resan till 
England, York och Lake District i sep-
tember och den dubblerade resan till 
norditalienska städer i oktober. Så 
snart klara besked finns läggs det ut 
på Seniora Läkares hemsida. 

Villkoren för att en resa ska kunna 
genomföras beror på de förbud och 
restriktioner som är gällande. Dessa är 
i högsta grad levande materia och hur 
det ser ut till hösten vet vi ju inte 
något om. En annan faktor av bety-
delse är också vår reslust – för att en 
resa ska bli av krävs ett visst antal 
ressugna seniora  läkare. 

Årets första resa med Seniora 
Läkare gick av stapeln i mitten av mars 
till Madeira. Avsikten var att få lite 

försmak av våren, lite behagligare 
temperaturer och blommande växter 
från alla världsdelar.  

Visst fanns det ett virus från Kina 
men hur och om det skulle falla över 
oss var osäkert. Tillsammans med rese-
arrangören kom vi ändå fram till att 
genomföra resan.  

Det visade sig att ett antal insikts-
fulla kolleger valde att stanna hemma 
men en handfull optimister/ej så 
insiktsfulla/modiga landade i Funchal 
där vi sammanstrålade med våra cice-
roner, trädgårdsmästaren John Taylor 
och lokalguiden Eva Ekervik.  

Dessa fantastiska personer delade 
generöst med sig av sina kunskaper 
och sin kärlek till all växtlighet. 
Programenlig  t genomfördes de fyra 
första dagarna men sista punkten 
utgick – Madeira skulle stängas ner. 

Favoritresor lyckades förtjänstfullt 
fixa hemtransport för oss nästa 
morgon.  Vi kom hem till alla restrik-
tioner och landade på ett ödsligt 
Arlanda.  

Men tack för den alltför korta men 

fina trippen, lite mer äventyrlig än vi 
trodde! 

Det första året som huvudansvarig 
för Seniora Läkares resor har inte 
blivit som jag tänkt mig. Tyvärr fick 
resan till Svenska Pommern – med 
buss – i april ställas in. Möjligen kan vi 
göra den om ett år. Man vet ju inte 
hur läget ser ut då, hur det går med 
våra samarbetspartners och hur 
transport  systemen kommer att 
fungera.  

Det fanns också en tanke på en 
vinter resa till Tammerfors med opera 
och konst (båt och buss). Det kanske 
blir så att en del resor kommer att 
vara i ”närområdet”. 

Nu gäller det att sitta still i båten 
medan jag funderar på olika uppslag 
och idéer att genomföra så små-
ningom. Det jag saknar nu är alla 
trevliga medresenärer – både 
habituéer   och nyrekryterade – och hör 
av er om ni har förslag på lämpliga 
resmål!                    

Christina Berntsson 
christina.berntsson.cb@gmail.com 

Madeira bjuder på växtlighet från alla kontinen-
ter – här en blommande protea från Sydafrika, i 
bakgrunden Elisabet och Torkel Fischer samt 
Christina Berntsson. Foto: Ulla Sellgren.

Höstens program: 
t De inställda delarna av vårpro-
grammet har skjutits upp till 
hösten. Med reservation för att 
Coronan kan sätta käppar i hjulet. 
24 september: utflykt till Nääs slott 
och Öijared. 
 

22 oktober: Silas Pettersson 
föreläser   om urologi, Örgryte 
församlingshem  . 
8 december: Joar Svanvik föreläser 
om skeppsläkeri i Antarktis, 
Örgryte församlingshem. 

 
 
Höstens program: 
t Med reservation för att Coronan 
sätter käppar i hjulet ser programmet 
ut så här: 
8 september kl 14: Nya Festsalen AF 
Lund. Staffan Landin: Global hälsa och 
ekonomi. 
13 oktober kl 14:  AF Lund. Staffan 

Olander: Om Beatles. 
6 november Lund: Skåne-SÄL är  
inviterad av SMHS till föredrag och 
gåsmiddag. 
1 december:  AF Lund. Marianne 
Ors: Sömn för hälsans skull. 

 VÄST-SÄL SKÅNE-SÄL

Ännu oklart – men håll dig uppdaterad  
om reseläget på Seniora Läkares hemsida

Christina Berntsson:

Strax före pressläggningen av 
detta nummer nåddes vi av 
det tragiska beskedet att vår 

käre tidigare ord-
förande Gunnar 
Sandberg avlidit 
efter en tids 
sjukdom.  

Gunnar tog 
över ordförande -
skapet i 

SÄL/Seniora Läkare efter Barbro 
Westerholm 2011 och svingade 
klubban under fyra år.  

När Gunnar tog över som ordfö-
rande var han en verklig facklig 
veteran inom Läkarförbundet.  

Han hade varit ordförande i 
Sjukhusläkarna och suttit i Cen-
tralstyrelsen (nuv. förbundsstyrel-

sen) under flera år.  
På sitt timida, vänliga men ändå 

stringenta sätt kom Gunnar att mer 
än tidigare arbeta för de viktiga 
fackliga frågorna för seniora läkare 
som fortbildning och arbetsvillkor. 
Inte minst var Gunnar angelägen 
om att seniora läkares erfarenheter 
skulle tas till vara i Läkarförbundets 
styrelse och att SÄL/Seniora Läkare 
skulle få en eller flera platser i för-
bundets fullmäktige.  

Gunnar var en klok och framsynt 
man och hans arbete för Seniora 
Läkare har betytt oerhört mycket 
för föreningen som nu har fler 
medlemmar än någonsin. Vår 
saknad efter Gunnar är stor. 

 
Torsten Mossberg, ordförande 

Gunnar Sandberg avliden



Ä
nda sedan mina första 
sånglektioner i 19-årsål-
dern hos Esther Ruhrseitz 
har jag varit intresserad 
av ton bildning   – hur ska 

man bära sig åt för att frambringa bra 
och meningsfull sång.  

När jag började hos Esther hade jag 
just börjat läsa medicin på Karolinska 
institutet i Stockholm vilket jag med 
viss stolthet talade om för min 
pedagog. Hon tog tacksamt emot 
informationen och sade glatt: Så bra, 
då kan du allt om anatomin hos 
lungor, strupe och struphuvud, så då 
blir det enkelt att lära dig använda 
rösten på rätt sätt.  

Hon överskattade mina kunskaper 
eftersom jag just påbörjat utbild-
ningen.  

– Kasta bara rösten bakåt så ordnar 
det sig, sa Esther. Hon talade som alla 
sångpedagoger om stödet, ansats röret 
och masken. Alla begrepp ganska 
gåtfulla innan jag så småningom blev 
bekant med den komplicerade 
anatomin och fysiologin bakom 
människo röstens tonbildning.  

Man måste ha en gynnsam anatomi, 
bra lungor som tillåter djup, 
diafragma, andning (stödet), ett strup-
huvud med alla småmuskler i god trim, 
lättrörliga stämläppar som tål 
påfrestning  , ett ansiktsskelett med 
bibehållna hålrum (masken) och sist 
men inte minst en god hörsel.  

Sen måste man ha hjärnkontoret i 
hyfsat skick eftersom styrningen sköts 
därifrån, god motivation och stort 
tålamod med röstövningar. 

Alla sångare har nytta av en sång -
pedagog som kan lyssna på rösten och 
ge individuella råd. Det är viktigt att 
pedagogen och eleven har ett gemen-
samt mål.  

Nyligen hittade jag i min bokhylla 
en liten bok författad av Karl Nygren-
Kloster. Han tog organist-, kyrko-
sångar- och musiklärarexamen vid 
Musikaliska Akademin i Stockholm och 
studerade även i Italien. 1914 
grundade han Klosters röstskola som 
han ledde till 1942.  
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OM KONSTEN ATT SJUNGA

– Utstöt ett  
dämpat rop!

Fortsättning nästa uppslag >>>

Text: Torsten Mossberg

Karl Nygren-Kloster, lärare i talteknik vid 
Dramaten 1916-1926 och flitig privat 

sångpedagog, som grundade Klosters 
röstskola 1914.



Karl Nygren-Kloster var lärare i tal-
teknik vid Dramaten 1916-1926 och 
var också en flitig privat sångpeda-
gog. I boken ”Nyttig nöjesläsning för 
sångbitna” luftar han många av sina 
käpphästar inom sångpedagogiken.  

En av hans husgudar var den 
spanske sångpedagogen Emanuel 
Garcia (1895-1906), en medicinskt 
intressant man eftersom han var den 
förste som utformade och konstrue-
rade laryngoskopet (struphuvud -
spegeln), ett instrument med vars 
hjälp man kan titta ner i halsen och 
granska stäm läpparna och finna för-
klaring till heshet.  

Finns knutor, rör sig båda stämläp-
parna lika, är de svullna? För den upp-
finningen blev han medicine heders-
doktor i Königsberg. Han hade en 
mängd elever som blev mycket fram-
gångsrika sångare som till exempel 
Mathilde Marchesi, Julius 
Stockhausen  , i Sverige Jenny Lind, 
Isidor Dannström och Julius Günther.  

I avhandlingen Mémoire sur la voix 
humaine (1841) gör han viktiga obser-
vationer angående skillnaden mellan 

"bröströst" och "falsett" och mellan 
"ljus" och "mörk" timbre.  

Hans sång skola, Traité complet de 
Vari du chant (1847), betraktades som 
samtidens bästa sångskola och har 
stöd även idag. 

Jenny Lind sa vid ett tillfälle att hon 
visserligen hade Garcia som sin läro-
mästare men egentligen lärt sig 
sjunga själv. Hon erkände dock att hon 
fått fyra, fem ”fixa punkter” att ”stå 
på” av Garcia.  

Karl Nygren-Kloster citerar Jenny 
Lind som varnade för alltför långa 
fraser vid sång  övningarna. Om man 
tänjer frasen så mycket man någonsin 
kan blir halsen spänd när man 
kommer till slutet, ansåg hon. Hon 
stödde sig på Garcias erfarenheter.  

Jenny Lind tyckte inte heller om en 
alltför riklig inandning. Bättre vore att 
begagna sig av ”halvandning”, 
omärkligt ”snappa en nypa luft” så 
diskret att kapellmästaren inte märkte 
detta och kunde lägga sig i.  

Man måste komma ihåg att det 
sannolikt var nödvändigt för henne, 
hon levde på snörlivets tid och kunde 

nog helt enkelt inte djupandas utan 
fick klara sig med ”snappning”! De 
riktigt koketta damerna kunde till och 
med avsiktligt låta bryta de nedre 
revbenen så att de kunde snöras till en 
slankare midja. 

Vad har nu Karl Nygren-Kloster för 
råd till sångare i sin bok?  

Ett återkommande råd är att man 
ska lära sig att tillämpa konsten att 
utstöta ett dämpat rop. Om man inte 
vill störa sin omgivning 
rekommenderar   han att man går ut i 
skogen och ropar. Uppgiften är att 
”kombinera själens fortissimo med 
kroppens pianissimo”. 

Man ska ropa dämpat, hojta hyfsat. 
Oljudet ska vara välljud. Det hyfsade 
ropets lätta ton är en verklig befriare 
av rösten samtidigt som stödet övas, 
hävdar han.  

Dessutom blir man av med vad han 
kallar röstslagg! Det låter som en 
ganska lätt övning, men kan nog vara 
lite knepig att utöva eftersom man 
helst bör söka sig ut i skogen.  

En elev till Karl Nygren-Kloster kom 
till hans lektion och visade sig ha en 
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fantastiskt fin naturröst, kanske den 
bästa han hört på 30 år. När hon 
sjungit upp för honom kunde han inte 
låta bli att säga: Lilla fröken (man sa så 
då!), ni blir aldrig sångerska.  

– Hur så??  
– Ni har för bra röst, antingen blir 

ni lat eller slarvig – eller bådadera.  
En elak kommentar, men tyvärr 

blev han sannspådd, hon blev aldrig 
någon god sångare trots skolning. 
Karl Nygren-Kloster hävdar att lite 
motvind i starten ökar möjligheten att 
nå målet, en användbar sångröst. 

Hur ska man göra när man blir 
förkyld? Ska man trotsa svullna slem-
hinnor och snor och sjunga sin 
konsert eller föreställning?  

Ja, en kväll kan det fungera, men 
oftast bara då. Det viktigaste Karl 
Nygren-Kloster vill lära ut är att 
instudering   under en förkylning kan 
vara bortkastad så till vida att man lär 
sig att kompensera för ansatsröret 
(håligheten mellan stämbanden och 
läpparna) som förändras när slemhin-
norna är svullna. Man kan ofta 
bemästra svårigheterna, inte minst 
kompensera för den försämrade 

hörseln och få det att låta hyfsat. 
Muskel minnet kommer ihåg hur man 
gjorde vid inlärningen.  

När den förkylde och flitige 
sångaren blir frisk blir hen besviken. 
När hen återfått hälsan och normalt 
ansatsrör intonerar hen dåligt. 
Instuderingen   under förkylningen var 
nästan bortkastad, nu gäller det att 
anpassa sig till den friska halsen och 
örat. 

Hur ska man hålla rösten i form?  
Är det nödvändigt med dagliga 
övningar? 

 Adelina Patti, den mest berömda 
och framgångsrika sopranen vid förra 
sekelskiftet sa:  

– Om jag tiger en dag så märker jag 
att min stämma mattas, tiger jag två 
dagar märker mina vänner det, tiger 
jag en vecka märker hela världen det.  

Körsångare blir ofta varse att det 
inte räcker att bara använda sång -
rösten en kväll i veckan. Hen blir ofta 
hes. Så alla muskler som medverkar 
när man sjunger behöver gymnastik, 
diafragma, övriga andningsmuskler, 
strupe, svalg.  

Halsbesvär uppträder, förutom om 

man är otränad, om man sjunger för 
mycket fortissimo, som många gärna 
gör, eller envist excellerar med 
pianissimo  .      

Karl Nygren-Klosters råd är: Sjung 
dagligen, många nedgående skalor 
opassager diminuendo – fler nedåtgå-
ende än uppåtgående. Detta för att få 
rösten egaliserad. 

Behöver rösten smörjas?  
Normalt inte mer än med en god 

uppsjungning. I studentkörerna kan 
det finnas bisarra vanor. Karl Nygren-
Kloster relaterar en tradition på 1930-
talet att den lämpligaste smörjningen 
för basar var punsch, för tenorerna 
havrevälling.  

Jag vill helst inte använda havreväl-
ling. Vad jag har hört åt Nicolai Gedda 
alltid ett äpple före en föreställning.  

Varför? Jo han var lite allergisk mot 
äpplet och då fick han en lätt svullnad 
av stämläpparna som tätade bättre 
och gjorde det möjligt för honom att 
klara höjden, registerskarvar och 
andra tekniska problem.  

 
 

Torsten Mossberg

Retuscherat saltpappersfotografi / kalotypi av ”Näktergalen från Sverige”, Jenny Lind, troligen 

från 1840-talet. Jenny Lind tyckte inte om alltför riklig inandning. Hon föredrog att omärkligt 

”snappa en nypa luft” så diskret att kapellmästaren inte märkte detta och kunde lägga sig i.  Adelina Patti, den mest berömda och  
framgångsrika sopranen vid förra sekelskiftet. 

Klosters röstskola som Karl-Nygren Kloster 

ledde till 1942.  

OM KONSTEN ATT SJUNGA

Emanuel Garcia, sångpedagogen som ligger bakom laryngoskopet.



 

 
 

2009 kom lagen om fritt 
vårdval i primärvården och 
den blev obligatorisk för 
landstingen året efter. Den 
innebär att alla som vill 
bedriva primärvård får göra 
det om man upp fyller lagens 
krav och de krav det lands-
ting ställer där man vill verka.  

t Syftet med reformen var att sätta 
individen i fokus, ökad valfrihet och 
att få flera utförare. Tanken var också 
att få en enhetlighet över landet för 
att kunna uppfylla hälso-och sjukvår-

dens målparagraf om en vård på lika 
villkor.  

Många landsting var kritiska och 
såg det som en inskränkning i kom-
munala självstyret och fick därför stor 
frihet att på egen hand utforma vård-
valssystemet. Det innebar många olika 
modeller. Vårdvalsreformen fick inte 
någon större effekt och primärvården 
har bedrivits på ungefär samma sätt 
som före reformen. 

Riksrevisionen granskade vårdvals-
reformen 2014. Rapporten hade 
rubriken Primärvårdens styrning - 
efter behov eller efterfrågan? Man 
ansåg att det blir en målkonflikt när 
en efterfrågestyrd kundvalsmodell 
kolliderar med de etiska grund -
läggande principerna med bedöm-
ning efter vårdbehov. Riksrevisionen 
anförde att inget landsting eller 
region lyckats skapa en vårdvalsmo-
dell som styr i riktning mot vårdens 
etiska principer.  

 
Utredningen Effektiv vård  
(Stiernstedt) januari 2016 
t Bland slutsatserna i utredningen 
kan noteras att vården i Sverige vid 
internationella jämförelser har bra 
med resurser, men låg produktivitet.  

Problemområden som lyfts fram är 
arbetsmiljö och att för mycket tid 
läggs på administration. Utredaren 
Göran Stiernstedt pekade på att det 
finns en stor effektiviseringspotential 
i vården. Styrningen är splittrad med 
sin decentraliserade struktur med 21 

regioner och 290 kommuner. 
2016 stod staten för cirka 2 procent 

av de totala kostnaderna för den 
svenska sjukvården, regionerna för 
cirka 57 procent och kommunerna för 
cirka  26 procent. Resten är patientav-
gifter och hushållens utgifter ur egen 
ficka.  

Enligt SKL (numera SKR) var kostna-
derna för primärvården cirka 17 
procent av sjukvårdens totala netto-
kostnader år 2016 med en variation 
mellan cirka 14 procent för Gotland 
och Västra Götalandsregionen med 20 
procent.  

Mellan 2006 och 2017 har den 
genomsnittliga förändringen i landet 
varit + 0,4 procent men med minus för 
Norrlandsregionerna. 

Sedan 2017 pågår utredningen 
Samordnad utveckling för god och 
nära vård. Den leds av Anna 
Nergårdh. Utredningen ska ta fram 
förslag på hur sjukvården kan moder-
niseras och fördjupa analysen av 
Göran Stiernstedts utredning Effektiv 
vård från 2016.  

Slutbetänkande i Anna Nergårdhs 
utredning lämnades 1 april i år. 

Varken Göran Stiernstedt eller 
Anna Nergårdh har haft i 
uppdrag att förändra den 
grundläggande ansvarsfördel-
ningen i systemet mellan stat, 
regioner och kommuner, vilket 
som man skriver ”sätter natur-
liga ramar för utredningens 
förslag.”  
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Text: Bo Bergstad

   Vårdvalstiden från 2006 

Del 3 av 3 | öppenvårdens historia | vårdvalstiden 

Ganska vemodig att vi inte kommit lite längre.... 
Man kör vidare med nya tjocka utredningar  
med samma ord som för flera decennier sedan 

Om reformeringen av primärvården:

”
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Primärvården har svårt att klara 
uppdraget som första linjens vård och 
är underdimensionerad både i förhål-
lande till förväntningar och potential 
och för låg grad av kontinuitet mellan 
patient - läkare jämfört med andra 
länder.  

Utredningen föreslår en lagstiftning 
med ett nationellt utformat uppdrag 
för primärvården där det är särskilt 
viktigt att förbättra vården för de pati-
entgrupper som växer med kroniska 
sjukdomar och med komplexa behov 
och stort behov av kontinuitet. Antalet 
allmänläkare bör utökas.  

I SKR:s tidning Dagens Samhälle, nr 
18 2019,  fanns en artikel med 
rubriken: ”Nu eller aldrig för primär-
vården”. Där intervjuades Anna 
Nergårdh och fick frågan: ”Vad talar 
för att primärvården verkligen ska få 
ett lyft den här gången?” Nästan 
samma fråga som Kjell Olof Feldt 
ställde 2003. Hon svarade att det finns 
god evidens för att kostnadseffektiv 
sjukvård byggs med en stark primär-
vård och att det här är en omställning 
som många sjukvårdssystem gör idag.  

Hon har i annat sammanhang sagt 
att en välfungerande primärvård 
bedöms vara ett effektivt sätt att 
möta nuvarande och kommande 
utmaningar kopplat till den demogra-
fiska situationen, ökningen av sjuk-
domsbördan från kroniska sjukdomar 
samt en ojämlik hälsa.  

Redan 1999 kom en skrift från 
Social styrelsen med rubriken ”Allmän-
medicinens bidrag till effektiv resurs-

användning i hälso-och sjukvården ”.  
Det var en litteraturstudie över 

forskningsgrundade iakttagelser om 
primärvårdens kostnader och effekti-
vitet och baserades på ett 50-tal 
studier med acceptabel kvalitet som 
publicerats från 1988 och senare. Det 
var framförallt studier från USA på 
delstatsnivå, en del kom från Europa 
och några från de nordiska länderna. 

 En internationellt känd forskare 
inom detta område var Barbara 
Starfield  , professor vid Johns Hopkins 
Hospitals folkhälsosektion. Hennes  
forskning visade att sjukvårdssystem 
med en stark primärvård har positiva 
effekter på folkhälsan och bidrar till 
en lägre konsumtion av både sluten 
och öppen vård och därmed till lägre 
totala sjukvårdskostnader. Barbara 
Starfield avled 79 år 2011. 

Hur är det att ta del av de 
senaste årens omfattande 
böcker efter ha hört verbala 
satsningar under flera decen-
nier?  
Ganska vemodigt och lite 
sorgligt att vi inte kommit 
längre. I synnerhet när visioner 
och förhoppningar sedan flera 
år bytts mot det vi nuförtiden 
kallar evidens.  
Jag tycker man borde analyserat 
varför tidigare utredningar inte 
orkat fram. Vilka hinder och 
motstånd har funnits? Man kör 
vidare med nya tjocka utred-
ningar med samma ord som för 
flera decennier sedan. 

Jag avslutar med att gå tillbaka i 
tiden, nämligen till början på 1500-
talet cirka 150 år före Collegium 
Medicums tillkomst. Kanske var 
Niccolo Machiavelli något på spåren 
när det gäller förändring med den här 
formuleringen: 

”Det finns ingenting så svårt att ta 
itu med, ingenting så vådligt att leda, 
ingenting så osäkert i framgång som 
att söka införa en ny tingens ordning. 
Den som förändrar får nämligen som 
motståndare alla dem som lyckats väl i 
de gamla spåren och endast ljumma 
försvarare i dem som kan tänkas 
fungera i de nya spåren.”  

Den finlandsvenske författaren 
Henrik Tikkanen skrev och ritade dags-
verser i Dagens Nyheter under många 
år: En gång hade han den här formu-
leringen:” Om Du tror Du har hört 
eller sett något nytt kan det bero på 
att Du har sett eller hört för lite 
gammalt”. 

n n n 
 

Litteratur: 
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1612-1693, Ockelboverkens grundare. Bidrag 
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kulturhistoriska förening, Gävle 2005, ISSN 
0280-5936     
2. Thomas Ihre: Abraham Bäck, mannen som 
reformerade den svenska sjukvården. 
Hagströmerbibliotekets skriftserie 12, Atlantis, 
2012. ISBN 978-91-7353-492-5  

”Varken Göran Stiernstedt eller Anna Nergårdh har haft  
i uppdrag att förändra den grundläggande ansvarsfördelningen  
i systemet mellan stat, regioner och kommuner.”
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med oliks typer av muskelfibrer. Om vi 
exempelvis tar lårmuskulaturen så 
består den av långsamma muskelfibrer 
(typ 1 fibrer) och snabba muskelfibrer 
(typ 2 fibrer). Beroende på vilken typ 
av arbete som benen ska utföra 
kommer nervsystemet att rekrytera 
från dessa olika typer av muskelfibrer.  

Ska vi göra ett långsamt arbete som 
inte kräver så mycket styrka, exempel-
vis en lång promenad, så kommer de 
långsamma muskelfibrerna att vara 
aktiverade. Dessa muskelfibrer kan 
inte utveckla så mycket kraft men 
orkar vara aktiva under en längre 
tid. Ska benen utföra något tyngre 

eller explosivt arbete, exempelvis lyfta 
tungt eller att parera ett fall, gäller 
det att utveckla mycket kraft under 
kortare tid. Vid det tillfället kommer 
snabba muskelfibrer att rekryteras. 
Beroende på hur vi tränar kommer vi 

fysisk aktivitet 

Så håller du för tidig ålderssvaghet stången
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• Britta Wåhlin-Larsson är medicine doktor inom 
forskningsområdet muskelbiologi och fysiologi. 
Hon var tidigare universitetslektor vid Örebro 
universitet och är för närvarande verksam inom 
Region Dalarna.

 

I
dag lever vi allt längre och längre 
och det är verkligen positivt. Då 
gäller det att vi är friska och 
självständiga så länge som 
möjligt. Vi kan inte rå på vissa 

sjukdomar och ej heller alla de ålders-
förändringar som sker men det finns 
många faktorer som vi faktiskt kan 
påverka.  

Att träna och vara fysiskt aktiv är 
ett fantastiskt bra sätt att påverka 
kroppen positivt. Om jag vet vad som 
händer i kroppen vid normalt 
åldrande så kan jag också se till att 
träna smart för att förhindra negativa 
åldersförändringar, dvs träna väl (och 
kanske bli vältränad). 

Idag vet vi med säkerhet att vi 
tappar muskelmassa med åldern även 
om vi är friska och fysiskt aktiva. Det 
börjar redan vid 40 års ålder och för-
lusten av muskelmassa ökar i hastig-
het när vi kommer till en ålder av 60 
år.  

Förlusten sker successivt och vi 
tänker kanske inte så mycket på det. 
Att tappa muskler behöver inte 
betyda att lårets omfång blir mindre. 
Se den infällda bilden.  

Till slut kommer det till en gräns 
där muskelmassan, och därmed 
muskel  styrkan, är så låg att vi inte 

klarar vardagliga funktioner och 
därmed tappar i livskvalitet (se figur 1 
nästa uppslag).  

Även om vi inte kan stoppa denna 
förlust så kan vi påverka den med 
träning och kost så att gränsen för 
funktionell självständighet inte 
kommer för tidigt i livet. Detta 

innebär att styrketräning blir av 
yttersta vikt.  

Här är det viktigt att påpeka att 
positiv påverkan på muskelmassan och 
muskelstyrka aldrig är för sent. 
Oavsett tidigare erfarenhet och vana 
av träning.  

Vår skelettmuskulatur är uppbyggd 

Text: Britta Wåhlin-Larsson 

Bilden visar lårets omfång hos en ung vältränad 
person (t.v) och hos en äldre otränad person (t.h). 
Den ljust gråa ytan är muskelmassan.  
Marzetti. Exp. Gerontology 2006; 41:12324-8.

Fortsättning nästa uppslag >>>

Britta Wåhlin-Larsson på gymmet.



Referenser till studien: 
• Mechanistic Links Underlying the Impact of C-
Reactive Protein on Muscle Mass in Elderly. 
Wåhlin-Larsson B, Wilkinson DJ, Strandberg E, 
Hosford-Donovan A, Atherton PJ, Kadi F. 
• Physical activity and not sedentary time per se 
influences on clustered metabolic risk in elderly 
community-dwelling women. 
Nilsson A, Wåhlin-Larsson B, Kadi F. 

• Influence of combined resistance training and 
healthy diet on muscle mass in healthy elderly 
women: a randomized controlled trial. 
Strandberg E, Edholm P, Ponsot E, Wåhlin-
Larsson B, Hellmén E, Nilsson A, Engfeldt P, 
Cederholm T, Risérus U, Kadi F. 
• The influence of systemic inflammation on 
skeletal muscle in physically active elderly 
women. Wåhlin-Larsson B, Carnac G, Kadi F 
 

• Lower limb explosive strength capacity in 
elderly women: effects of resistance training 
and healthy diet. 
Edholm P, Strandberg E, Kadi F. 
• Resistance Training Alone or Combined With 
N-3 PUFA-Rich Diet in Older Women: Effects on 
Muscle Fiber Hypertrophy. 
Strandberg E, Ponsot E, Piehl-Aulin K, Falk G, 
Kadi F.

39Seniora Läkare | 2 202038 Seniora Läkare | 2 2020

Figur 2. Resultat i benspark efter sex månaders träning  Figur 3. Förändring i muskelmassa(kg)efter sex månaders träning  

 
• Fokusera på att öka din 

fysiska aktivitetsnivå, snarare än 
att minska den tid du sitter stilla. 

• Lägg till styrketräning minst två 
gånger/vecka. 

• Våga utmana dig själv i träningen! 
• Välj ibland övningar som  

är explosiva. 
• Vill du se ytterligare effekt av 
din styrketräning måste du 
också se över din kost. Satsa på 

proteinrik mat med mycket 
omega-3-fettsyror. 

fysisk aktivitet 

att kunna påverka de olika typerna av 
muskelfibrer på olika sätt. Vill jag 
träna upp de långsamma muskel-
fibrerna ska träningen vara uthållig 
och med relativt låg intensitet. Vill jag 
kunna påverka de snabba muskel-
fibrerna ska träningen vara både 
explosiv och tung.  

När vi tappar muskler med åldern 
är det främst de snabba explosiva 
musklerna som försvinner. Med andra 
ord blir det viktigt att våga träna 
styrke träning som är utmanande 
tyngdmässigt.  

Den explosiva förmågan försvinner 
också snabbare vilket gör det viktigt 
att i styrketräningen lägga på explosiv 
träning. En viktig egenskap för att till 
exempel undvika fallolyckor.  

Det framgår av den forsknings -
studie vi gjorde vid Enheten för idrott, 
Örebro universitet. I studien kartlades 
122 friska, fysiskt aktiva kvinnor i 
åldern 65–70 år. Av dem valdes 60 
slumpmässigt ut att delta i en sex 
månader lång delstudie. De delades in 
i tre grupper.  

Den första var en kontrollgrupp, 
där deltagarna tränade och åt som de 
brukade. Deltagarna i den andra 
gruppen fick, utöver sina ordinarie 
aktiviteter, lägga till två styrke -
träningspass i veckan. Träningen låg 
på 75–85 procent av 1RM (repetition 
maximum), d.v.s att deltagarna 
jobbade på 75-85 procent av sin 
maximala förmåga. Det innebär att 

styrketräningen var tung och med 
fokus på att öka i muskelmassa, 
särskilt på benen.  

På samma sätt tränade deltagarna i 
den tredje gruppen, men de fick 
dessutom lägga om sina matvanor i 
enlighet med Livsmedelsverkets 
näringsrekommendationer. Det 
innebar bland annat att de åt mer 
fibrer och omega-3-fettsyror än 
tidigare.  

Efter sex månader kunde vi konsta-
tera att deltagarna i de två styrketrä-
ningsgrupperna hade blivit betydligt 
starkare, i snitt 20 procent, några så 
mycket som 60 procent. Och det trots 
att de alltså redan var aktiva och inte 
plockades från sofflocket. Se figur 2.  

Vi kunde också konstatera att del-
tagarna i kontrollgruppen hade 
fortsatt minskad eller oförändrad 
muskelmassa medan deltagarna i de 
båda styrketräningsgrupperna hade 
lyckats vända trenden.  

Den grupp som hade kontrollerad 
kost visade en signifikant ökning av 
muskelmassan i benmuskulaturen efter 
träningsperioden (figur 3), vilket kan 
innebära att träning i sig har en positiv 
effekt och att en bra kost kan påverka 
effekten av träningen ytterligare.  

En annan del som vi också tittade 
på var sambandet mellan den låg -
gradiga systemiska inflammationen 
och muskelförlust. Vi vet att denna 
inflammation gradvis stiger med 
åldern.  

I vår studie kunde vi se att ju mer 
systemisk inflammation personen 
hade, desto mindre muskelmassa 
fanns. Vi kunde också se att ju mer 
fysiskt aktiv personen var, desto 
mindre systemisk inflammation fanns. 
Det innebär att vi verkar kunna 
påverka den systemiska inflammatio-
nen och bibehålla vår muskelmassa 
genom att vara fysiskt aktiva och att  
aktivitet på högre nivå ger större 
fördelar.  

Idag är det också känt att den låg-
gradiga systemiska inflammationen 
kan påverkas med kost. I en studie vid 
Örebro universitet fick den ena 
gruppen av de som styrketränade 
även kontrollerad kost. En hälsosam 
omega-3 rik kost under träningsperio-
den gav ett bättre resultat på den 
ökade muskelmassan.  

Totalt sett ökar andelen äldre, vilket 
kommer att ställa allt större krav på 
sjukvårdssystemet och äldreomsorgen. 
Det är jätteviktigt dels för den indi-
viduella livskvaliteten och dels  att de 
äldre är friska och hälsosamma för att 
de ska kunna leva ett så oberoende liv 
som möjligt.  

Att vara medveten om den muskel-
förlust som äger rum med åldern även 
fast vi är friska och fysiskt aktiva gör 
att vi förstår vikten av att utföra 
styrke träning på rätt sätt.  
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Grattis alla snabbtänkta korsordslösare – här är ett nytt kryss att gympa hjärnan med! 

• Krister Delin, Kullavik. 
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• Sven - Åke Hedström,  
   Falkenberg. 
• Margaretha Fridh, Kristianstad. 
• Ture Kassman, Arvika. 
• Per Erik Fredlund, Båstad. 
 

Kryss nr 2 - 2020

t Ni som vill fortsätta  att skicka in era lösningar med chans att bli 
omnämnda i tidningen måste göra det innan 31 augusti 2020. 
till Josef Milerad, Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.
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Grattis!


