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Seniora Läkares redaktionskommitté

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. 

Medlem i Seniora Läkare kostar 250 kr/år. 
Pensionärsmedlem (= varaktigt inte yrkes-
verksam) i Läkarförbundet kostar 912 kr/år 

(76 kr/månad). Avgiften debiteras samtidigt 
med Läkarförbundets medlemsavgift.  

Du söker medlemskap lättast via vår 
hemsida slf.se/seniora-lakare/ 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 fort-
bildningar och symposier. 
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.

Torsten 
Mossberg 
Anestesiolog,  
f.d. medicinal-
råd i Social-
styrelsen.  
Ordförande i 
Seniora Läkare. 
Medlem i Läkar-
förbundets 
styrelse. 
 

Marianne 
Ors 

  
Klinisk 
neurofysiolog 
vid Skånes 
universitets -
sjukhus. 
Webbansvarig 
för Seniora 
Läkare.

Josef 
Milerad 

 
Redaktör  
för Seniora 
Läkare och 
ordförande 
för  
Skolläkar-
föreningen.

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

t Tidningen Seniora Läkare ges ut av 
Seniora Läkare, intresseförening i Sveriges  
läkarförbund. Tidningen ges ut med fyra nummer 
per år. 
 
Prelimimära utgivningsdagar 2021 
Nr 2: 10 juni. Manusstopp 21 maj. 
Nr 3: 15 oktober. Manusstopp 24 september. 
Nr 4: 17 december. Manusstopp 30 november.

M
in bekantskapskrets har 
en kluven inställning till 
sociala medier och då 
främst Facebook. En del, 

inklusive mig själv, är med i många 
grupper. De mer skeptiska är osäkra 
på vad sociala medier ska vara bra för, 
andra är rädda för integritetsläckor 
eller ideologiskt emot. 

När det gäller integritetsproblem så 
finns detta i all internetanvändning 
och inte bara på sociala medier. Vi 
lämnar digitala spår överallt på nätet, 
och behöver kanske minska dessa 
genom att inte lägga ut för mycket 
bilder och annan privat information 
om oss själva.  

Men mer konkret vad kan man som 
senior få ut av att vara med på sociala 
medier? Under pandemin ganska 

mycket, från praktisk information till 
kontakter med vänner och lika -
 sinnade. I vårt bostadsområde finns 
förstås en Facebookgrupp där man får 
reda på allt viktigt från vad som gått 
sönder till  trevliga grann träffar.  

Det finns också en större mycket 
populär grupp där man kan skänka 
bort användbara saker man inte 
behöver. Vilka fritidsintressen man än 
har kan man få nya vänner.   

Själv älskar jag historiska stock-
holmsbilder och är med i gruppen som 
lägger upp sådana. I Facebook- 
gruppen för vår hundras får man 
massor med bra information.  

Professionellt är det också svårt att 
klara sig utan – man får referat på bra 
artiklar, förslag på intressanta 
webbinarier   och kan följa bra diskus-

sioner. Facebookgrupper har blivit en 
konkurrent till medicinska tidskrifter 
och webbsidor.   

Allt detta skriver jag med en 
baktanke. Tänk om det finns en IT-
aktiv medlem och läsare som vill starta 
en Facebookgrupp bara för våra läsare 
och medlemmar.  Där skulle man till 
exempel kunna tipsa om bra kultur -
 evenemang, spännande resor (när de 
väl kommer igång), eller dela med sig 
av professionella 
erfarenheter.  

 
 
 
 
 
 
Josef Milerad

redaktören har ordet

Sociala medier berikar mitt liv

 
Redigering: Christer Bark
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ledare

Vi måste bli djärvare!

E
tt av de mest uppmuntrande 
tillrop jag fått under min 
karriär upplevde jag redan på 
1960-talet. Jag skulle sätta in 

en venkanyl under ledning av en 
kvinnlig kollega. Patienten var en 
äldre dam med åldersförändrad hud. 
Jag var rätt valhänt och lyckades inte 
ens perforera huden ovanför den 
synliga venen. Min kollega lutade sig 
över mig så att hennes blonda hår föll 
ner över mig och sa: ” Lite djärvare, 
älskling!”  

De orden har klingat i mig sedan 
dess. Jag försöker vara djärv och inte 
sticka under stol med vad jag tycker, 
likaså när det gäller handling. Jag, och 
många med mig, ångrar mest det jag 
inte gjort eller sagt. 

Vid vårt digitala årsmöte den 11 
februari (som avsåg verksamheten 2019), 
framfördes önskemål om att vi seniora 
läkare ska delta mer i den sjukvårdspoli-
tiska debatten. Jag instämmer. Vi är unika, 
vi kombinerar erfarenheter av lång tid som 
professionella   aktörer inom hälso- och 
sjukvården ofta med erfarenheter av att 
vara patient och behöver bli djärvare i 
debatten om sjukvården, framför allt när 
det gäller vården av de äldre. 

20 procent av Sveriges befolkning 
är 65 år eller äldre, dvs. drygt två 
miljoner människor. Om vi blickar 
framåt uppskattar SCB att samma 
grupp kommer att närma sig tre 
miljoner 2040. Nu måste det till 
många goda idéer för att de äldre 
fortsättningsvis ska kunna få en god 
hälso- och sjukvård. 

Det är glädjande att vi i landet på 
grund av pandemin fått ett ökat fokus 
på äldrevården. Ädelreformen 1992 
var en nödvändig reform men sedan 
dess har samhället förändrats väsent-
ligt. Befolkningens sammansättning, 
sjukdomspanoramat, de äldres sjuklig-
het har ändrats väsentligt. Christina 

Fabian ger oss i detta nummer en 
tydlig bild av vad som gick fel redan 
från början. Läkarna gick från att vara 
patienternas personliga doktor på 
sjukhemmet till att bli konsulter på 
särskilt boende (SÄBO). Den viktiga 
kontakten mellan patient och läkare 
som upparbetats under många år 
försvann. 

 Coronakommissionen och IVO har 
rapporterat om stora brister framför 
allt i SÄBO, regeringen har tagit initia-
tiv till en ny utredning om äldre -
omsorgen där det i direktiven bland 
annat framgår att verksamheten ska 
ges ett tydligare uppdrag och 
innehåll. Utredaren ska föreslå en äld-
reomsorgslag som kompletterar 
social tjänstlagen (2001:453) med sär-
skilda bestämmelser om vård och 
omsorg om äldre och som bl.a. inne-
håller bestämmelser om en nationell 
omsorgsplan, − överväga och vid 
behov lämna förslag som stärker till-
gången till medicinsk kompetens inom 
äldreomsorgen.  

I direktiven betonas vikten av en 
fast läkarkontakt och att en medi-
cinskt ansvarig läkare (MAL) i led-
ningsfunktion i kommunen införs. 

Vidare innebär förslaget i den 
utredning som letts av Barbro Wester-
holm ett stort steg framåt om det blir 
verklighet, fast omsorgskontakt i hem-
tjänsten, SOU 2020:70. Förslaget 
innebär att de äldre som har hem-
tjänst ska erbjudas en fast omsorgs-
kontakt (=undersköterska) som ska se 
till behoven av kontinuitet, trygghet, 
individanpassad omsorg och samord-
ning.  

Alla dess initiativ är bra men vi 
måste bredda diskussionen. Pandemin 
har framför allt demaskerat bristerna i 
SÄBO men inte berört vårdens kvalitet 

för den stora del av den äldre befolk-
ningen som inte befinner sig på SÄBO. 

 Vi vet att det fanns stora brister i 
vården för dessa redan långt före 
pandemin.  Nu önskar jag att många 
av er blir djärva, fattar mod, 
penna/tangenter och skriver debatt -
artiklar, insändare, gärna till vår 
tidning.  

Vilka är de största problemen i 
dagens vård av oss äldre, är det 
bristande   tillgänglighet, låg kvalitet, 
bristande   geriatrisk kompetens, långa 
väntetider för ingrepp (som ju har för-
värrats ytterligare under pandemin).  

Är lösningen fast läkare, nationell 
väntelista, geriatriska vårdcentraler 
eller kanske helt ny sjukvårdsorganisa-
tion i landet med ökad statlig 
styrning? Vi måste nu tänka på livet 
efter pandemin och planera omstar-
ten. Hör av dig med synpunkter! 
Redaktionens mejladresser finns på 
sidan 2 men vi uppskattar också brev. 

Styrelsen i Seniora läkare planerar 
nu ett endags höstmöte med årsmöte 
(som avser verksamhetsåret 2020) den 
16 september på Läkaresällskapet i 
Stockholm. Förutom årsmötet kommer 
dagen att innehålla intressanta medi-
cinska och kulturella inslag och diskus-
sioner. Vi undersöker möjligheten att 
sända mötet via webben för dem som 
inte har möjlighet åka till Stockholm. 
Än vet vi ju inte hur pandemin utveck-
las och när den är över. 

Slutligen –  njut av det fantastiska 
vårljuset, glöm att 
det demaskerar 
den bristande städ-
ningen och de till-
tagande erfaren-
hetsrynkorna! 

Torsten Mossberg, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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På 1980 talet byggdes 
många sjukhem i Sverige. 
1984 fick Heby vårdcentral 
ansvar för ett nybyggt 
sjukhem. Det låg nära vård-
centralen. Diskussion fanns 
om det skulle byggas ihop 
med vård centralen.  
56 patienter skulle vårdas 
där. 

 
 

 

t Att få ansvar för ett sjukhem, där 
kommunens svårast sjuka invånare 
skulle vårdas, kändes mycket  
betungande. 

Vi började att ta emot patienter i 
långsamt tempo. Duktiga 
sjuksköterskor   och undersköterskor 
fanns på plats. Det visade sig att jag 
som arbetat 10 år i Heby 1984 kände 
väl till patienterna som lades in.  

Vi ordnade direkt fyra korttids-
avlastningsplatser på sjukhemmet. 
Förstod redan då att äldre sjuka som 
inte behövde akut sjukhusvård kunde 
vårdas hos oss kortare tider för t.ex. 
infektioner, försämring av hjärtsvikt, 
avlastning i livets slutskede. Detta var 
möjligt eftersom vi hade läkare och 
sjuksköterska dygnet runt.  

 
En läkare gick alltid att nå 
dygnet runt på mobiltelefon 
Om man dagtid vårdar och planerar 
vården tillsammans med patient, 
personal och anhöriga blir ofta 
nätterna lugna. Vi ordnade så att en 
av oss läkare gick att nå dygnet runt 

på mobiltelefon. Det blev få stör-
ningar och många akuta problem 
löstes snabbt. 

Innan en patient lades in fördes 
alltid samtal förutom med patienten 
också om det var aktuellt med sjuk-
husläkare, hemtjänstpersonal, 
distriktssköterskor, ålderdomshems-
personal och anhöriga. Vi hade 
utmärkt kontakt med sjukhusläkare 
och med den ende geriatriker som 
fanns. Vi läkare hade ronder på sjuk-
hemmet dagligen. 

Inga datorer fanns, men på mitt 
rum hade vi tavlan med alla veckorna 
på året och de fyra avlastningsplat-
serna som var viktiga att hålla ordning 
på. Dessa sängplatser var mycket upp-
skattade av patienter och anhöriga, 
som då hade närhet till sitt hem.  
 
Fungerande samarbete 
avlastade sjukhusen och 
vårdkedjan fungerade 
Sjukhusen i länet uppskattade också 
att svårare sjuka patienter kunde 
vårdas hos oss. I samråd med sjukhuset 
kunde också försämrade patienter 
stanna kvar hos oss för vård och 
behandling.  

Det lättaste som läkare i primärvår-
den är ofta att skicka in patienten till 
sjukhuset när försämring sker. Men 
finns möjlighet till god kontroll av 
status på patienten med kontinuitet 
av både läkare och sjuksköterska så 
kan vården ofta fortsätta på sjuk -
hemmet. 

Även om vården av våra patienter 
på sjukhemmet var ett tungt medi-
cinskt åtagande, så vägde 

tillfredsställelsen   över att kunna 
hjälpa så många patienter i den nära 
vården över och även känslan av att 
inte alltid behöva skicka in patienten 
till sjukhuset vid försämring. Vårdked-
jan fungerade.  

1992 infördes Ädelreformen. Sjuk-
hemmen skulle tillhöra kommunen 
och socialtjänstlagen. Sjuksköterska 
var kommunens högsta medicinska 
kompetens. Läkarinsatser som konsul-
ter skulle landstinget stå för.  

Det hette att läkarna medikali-
serade sjukhemmen. Kommun 
och landsting är och har alltid 
varit två helt skilda kulturer.  

Vi visste ju att patienterna inte för-
ändrades över en natt på sjukhemmet. 
Samma svårt sjuka patienter fanns där 
som nu skulle begära läkartid och 
hembesök av sin läkare. I bästa fall var 
man listad hos någon, men liksom 
idag fanns inte tillräckligt många 
läkare att lista sig på!  

På större ställen kunde de inne -
 liggande patienterna vara listade på 
olika läkare som då skulle komma för 
hembesök när patienten kallade. Som 
bekant är distriktsläkaren i princip 
alltid fullbokad på sin mottagning så 
att få ett hembesök av sin doktor är 
inte lätt! 

 
Rondade utan ersättning  
från kommunen 
I Heby fortsatte vi med ronder utan 
ersättning från kommunen. Enstaka så 
kallade hembesök bokades under 
ronderna, men patienterna var oftast 
frågande varför de skulle betala för 
att doktorn kom. Patienterna var ju de 

sjukvårdens organisation
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svårast sjuka i kommunen, annars 
vistas man inte på ett sjukhem. De 
flesta var i behov av heldygnsvård.  

Sjuksköterskorna på sjukhemmet 
uppskattade till hundra procent vår 
läkarmedverkan efter Ädelreformen.  
När läkare och sjuksköterskor har ett 
nära samarbete för patienternas bästa 
kan även avancerad vård utföras som 
nära vård.  
 
Biståndsbedömare  
tog över läkares och  
sjuksköterskors ansvar 
Efter ett par år hade ronderna tagits 
bort. Läkarna var konsulter. Bistånds-

bedömare bestämde, ofta var dessa 
inte sjukvårdsutbildade. När vi kom till 
sjukhemmet visste vi inte mycket om 
patienten. Tidigare hade ju vi skrivit in 
patienten. Vi hade inte längre något 
ansvar för patienten på det särskilda 
boendet, tidigare sjukhemmet, bara 
för det enskilda besöket.  

Korttidsplatserna, våra akutplatser 
hade nu en helt annan funktion. Inga 
medicinskt akuta patienter kunde 
vårdas, p.g.a. av att läkarna inte fanns 
tillgängliga längre på samma sätt.  

Det tidigare sjukhemmet blev mer 
en form av kommunalt boende, med 
MAS = medicinskt ansvarig sjukskö-
terska som högsta medicinska kompe-
tens och biståndsbedömare som chef.  

Även sjuksköterskorna blev 
mer konsulter på avdelningen, 
där de duktiga undersköter -
skorna oftast var de som bäst 
kände till patientens tillstånd.   

 
Det naturliga  
samarbetet försvann 
Även i hemtjänsten märktes skillna-
den. Patienten kunde ha besök av 
både landstingets och kommunens 
sjuksköterskor, som då hade ansvar för 
olika områden rörande patientens 
vård. Det fanns ofta inget naturligt 
samarbete.  

Det borde inte spela någon roll vem 
man är anställd av, kommun eller 
landsting, när det gäller att vårda en 
patient, men optimalt blev det aldrig 
med två huvudmän i vården av sjuka.  

Vårt sjukhem före Ädelreformen 
fungerade mer som de norrländska 
sjukstugorna idag fungerar. Dessa har 

idag mer avancerad utrustning och 
fungerar som mindre sjukhus. Gemen-
samt är dock att läkare och sjukskö-
terskor finns dygnet runt.  

Med tillräcklig bemanning av 
distriktsläkare eller geriatriker på våra 
numera särskilda boenden, kan sjuka 
invånare även i framtiden få säkrare 
och mer lättillgänglig vård i närheten 
av sitt hem.  

För mig är det självklart att all 
sjukvård, oberoende av den sjukes 
ålder, skall skötas av den huvudman 
som har kompetensen för vård av 
sjuka, med ett  team som består av 
läkare, sjuksköterskor, undersköters-
kor i nära samarbete utan revir -
gränser. 

 
Christina Fabian,  

distriktsläkare sedan 1974 
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För mig är det självklart att all sjukvård, oberoende av den sjukes ålder, skall 
skötas av den huvudman som har kompetensen för vård av sjuka,  
med ett  team som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor i nära 
samarbete utan revir gränser. Christina Fabian 

t Skåne-SÄL och Väst-SÄL 
har inga aktiviteter under 
våren med anledning av den 
fortsatta pandemin. 

Alla aktiviteter 
inställda 
på grund av  
pandemin

”



>>>  WMA bildades i Paris 1947 
efter kriget, då av 27 länders läkar -
organisationer. Nu är det 115 länders 
professionella läkarorganisationer 
som är medlemmar. Hur har organisa-
tionen utvecklats sedan 1947? 

 
<<<  Organisationen har på de 

dryga 70 åren som den har funnits 
växt i antal läkarorganisationer som 
en naturlig utveckling i spåren av 
framväxten av nationella organisatio-
ner.  

Den globala representationen har 
historiskt varit ojämn med relativt hög 
europeisk och nordamerikansk delak-
tighet. Detta har successivt jämnats ut 
och vi jobbar aktivt med rekrytering 
av läkarorganisationer globalt.  

WMA har utvecklat sina arbetssätt. 

Vi har digitala möten med kolleger 
utspridda över hela världen och 
policy arbete på framväxande och 
angränsande områden så som exem-
pelvis inom teknik och ledning och 
styrning av sjukvården. Samtidigt har 
organisationen hela tiden behållit 
fokus på kärnfrågor så som 
professionsfrågor   och etik. Det är 
viktigt både för WMA:s identitet och 
legitimitet.  

 
>>> Beskriv din bild av 

organisationen       idag för de läsare som 
inte känner till WMA så väl, vad är 
WMA:s viktigaste uppgift, hur arbetar 
organisationen? 

 
<<<  WMA:s kärndokument berör 

grundläggande frågor som läkare har 

som bas i sitt dagliga arbete, exempel-
vis Declaration of Geneva (också 
kallad läkareden) och International 
Code of Medical Ethics, och forsk-
ningsetiska regler i form av Declara-
tion of Helsinki som hanterar etiska 
principer för medicinsk forskning på 
människor.  

I utmanande situationer och i 
samband med svåra beslut är det 
viktigt att ha en stabil etisk grund att 
stå på. De etiska reglerna kan spåras 
långt tillbaka i professionens historia 
och är en del av vårt generiska 
material.  

WMA arbetar även med aktuella 
frågor, tar fram policyer i takt med 
utvecklingen. Vi har nu riktlinjer för 

aktuell person | Hälso- och sjukvård i världen
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Heidi 
Stensmyren

Heidi Stensmyren (HS) avgick i höstas från sitt uppdrag som  
Läkarförbundets ordförande efter sex framgångsrika år på posten.  
Vid WMA:s senaste årsmöte (General Assembly) valdes Heidi till nästa  
president, ett fantastiskt fint uppdrag. Seniora Läkare har intervjuat Heidi 
om WMA och hennes kommande arbete i och för organisationen.

Fortsättning nästa uppslag >>> Fo
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Nybliven WMA-president: ”Utmaningarna är att förhållandena  
är så olika i olika delar av världen. Vad som verkar givet hos oss  

kan vara helt omöjligt i ett annat land trots att medicinen är global”

Text: Torsten Mossberg
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Fakta WMA 
 
• World Medical  
Association grundades 
den 17 september 1947 
då läkare från 27 länder 
träffades vid WMA:s 
första generalförsamling 
i Paris. 

Nu är 115 länders  
professionella läkar -
organisationer  
medlemmar och WMA 
representerar idag över 
nio miljoner läkare. 

 Organisationen 
skapades för att säker-
ställa läkares oberoende 
och för att arbeta för att 
läkare alltid ska erbjuda 
hälso- och sjukvård av 
högsta möjliga kvalitet 
och etiska standard.  

Detta var särskilt 
angeläget efter de över-
grepp som skett under 
andra världskriget, och 
WMA har allt sedan grun-
dandet varit en 
oberoende sammanslut-
ning av nationella läkaror-
ganisationer. 

WMA:s arbete syftar till 
att uppnå högsta interna-
tionella standard inom 
medicinsk utbildning, 
medicinsk vetenskap, 
etik och hälso- och 
sjukvård, till förmån för 
alla människor i världen.



allt från patenträttigheter, biobanker, 
datahantering till estetiska behand-
lingar och hungerstrejk.  

 
>>> Du var tidigare ordförande för 

den etiska kommittén i WMA (MEC). 
Vilka erfarenheter gav detta arbete 
dig.  Möjligheter – svårigheter? 

 
<<< Arbetet som ordförande gav 

mig en stor ödmjukhet inför hur olika 
förutsättningarna är i olika delar av 
världen, i olika kulturer och olika sjuk-
vårdssystem och hur detta påverkar 
ställningstaganden. Det lärde mig 
vikten av dialog, av att lyssna och att 
hålla en diskussion levande.  

Vissa svåra frågor behöver vi disku-
tera i år, vissa frågor är eviga. Att leda 
etikdelegationen innebär att hantera 
mängder av svåra frågor. Det för med 
sig en prestigelöshet, i alla fall blev 
det så för mig.  

Jag var sedan tidigare en van för-
handlare och medlare. Att få mandat 
och förtroende att jobba med etik på 
en global arena med världens alla 
kolleger med tung expertkompetens 
och enormt olika förutsättningar är 
komplicerat och fantastiskt roligt.  

Svårigheterna eller utmaningarna 
är givna – att förhållandena och villko-
ren är så olika i olika delar av världen. 
Vad som verkar givet hos oss kan vara 
helt omöjligt i ett annat land trots att 
medicinen är global. 

 
>>> Vilka är WMA:s viktigaste  

uppgifter idag? 
 
<<< Att fortsätta vara relevant och 

det genom att fortsätta att stadigt 
rekrytera nya medlemsorganisationer 
och ta fram policyer i aktuella frågor. 
Ytterligare är det viktigt att fortsätta 
samarbetet med WHO och andra 
internationella organisationer.  

 

>>> Vilken betydelse har medlem-
skapet i WMA för Läkarförbundet? 

 
<<<  Det har stor betydelse då orga-

nisationen både är bärare av våra 
etiska regler och tar fram ställnings -
taganden och policyer på områden 
där Läkarförbundet inte har egen 
verksamhet och/eller där det är viktigt 
att det finns internationella regelverk 
och ställningstaganden. Det finns få 
områden som är så internationella 
som medicinen. Läkare har alltid haft 
en internationell arena, så har det 
varit historiskt och så är det i allra 
högsta grad i dag.  

 
>>> Kan du se någon fråga av 

särskilt stor betydelse för de seniora 
medlemmarna i förbundet? 

 
<<<  Vi är läkare, junior som senior, 

och tillhör alla läkarkollektivet så det 
handlar om tillhörighet. WMA har 
många seniora medlemmar som är 
medlemmar direkt i WMA, precis som 
vi har många medicinstudenter som är 
medlemmar. Just ställningstagande i 
våra frågor tror jag följer professionen 
oberoende av i vilken form man 
verkar som läkare. Till exempel är 
reproduktiv hälsa, rättvis tillgång till 
vaccin, behandling av anhöriga och 
hälsosamt åldrande frågor som är 
tidlösa och relevanta för alla. 

 
>>> Hur stort genomslag tror du 

att deklarationer, resolutioner och 
ställningstaganden (statements) från 
WMA har i de olika läkarorganisatio-
nerna i världen som är medlemmar – 
kanske större betydelse i vissa länder? 

 
<<< De har stort genomslag! Det 

refereras dagligen till WMA:s deklara-
tioner i allt från myndigheters beslut 
till media. Globalt är WMA:s forsk-
ningsetiska regler grunden för viktiga 

regelverk och något som institutioner 
ofta använder.  

 
>>> Vad innebär din kommande 

uppgift som president? I vilken 
utsträckning kan du som president 
påverka arbetet i WMA? Vilka frågor 
kommer du i så fall att prioritera? 

 
<<<  Som president företräder man 

organisationen utåt och gentemot 
andra organisationer och institutioner. 
WMA har en styrelseordförande och 
ett välfungerande sekretariat som leds 
av en generalsekreterare. Rollen är 
således representativ, men man sitter 
med i det som kallas Executive Com-
mittee som sköter mycket av det 
löpande arbetet. Man har där stort 
inflytande men är inte så operativ.  

Jag kommer verka utifrån Stock-
holm och min tjänst på Karolinska Uni-
versitetssjukhuset, så det blir ingen 
flytt till Geneve. Förutom att fortsätta 
arbetet med att knyta nya medlemsor-
ganisationer till WMA så kommer jag 
dels fokusera på samarbetet med 
WHO och andra näraliggande interna-
tionella aktörer, dels på WMA:s kärn-
policyer som framförallt är de etiska 
reglerna. Det är särskilt viktigt i tider 
då professionen dagligen hanterar 
svåra prioriteringsfrågor. 

 
>>> Något mer du vill tillägga? 
 
<<< Att jag känner en stor tacksam-

het över att få förtroendet att leda 
läkarnas världsorganisation. Jag 
känner mig hemma på den internatio-
nella arenan och sätter stort värde på 
alla mina kolleger runt om i världen.  

 
>>> Då önskar jag dig stort grattis! 

Vi i Seniora Läkare och Läkarförbun-
det är mycket stolta över att ha dig i 
spetsen för en så viktig organisation 
som WMA!

aktuell person | Hälso- och sjukvård i världen
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D
et första jag märker är 
att han hoppar fram på 
kryckkäppar. När jag 
sedan hälsar på honom 
möts jag av ett varmt 

leende, ett par forskande ögon och ett 
fast handslag. Han slår sig ner bakom 
ett litet bord för att registrera de pati-
enter som kommer till kliniken i 
Esibembe. Från dörren i mitt under-
sökningsrum kan jag se hans rullstol, 
eller snarare handikappcykel, 
parkerad bakom huset. Det är den 
vanliga kenyanska modellen med två 
hjul bak och ett fram. Richard har 
plats på ett litet säte med stöd för sina 
förlamade ben. Han driver cykeln 
genom att veva runt ett kugghjul med 
händerna. Från kugghjulet går en 
cykelkedja till framhjulet. 

Efter några besök i Esibembe blir 
jag bekant med Richard. Han utför sitt 
arbete noggrant, han är vänlig och 
förstående mot oroliga patienter, han 
är välinformerad och äger allmänbild-
ning. Hans befattning är hälso -
arbetare.  

En dag berättar han sin historia för 
mig. När han var tre år drabbades 
hans familj av poliosmittan. Richard 
och tre av hans syskon blev sjuka. En 
syster avled. De överlevande fick alla 
bestående men. Richard blev förlamad 
i hela höger ben och i vänster 
underben. Från att ha varit en livlig 
och rörlig pojke blev han nu hänvisad 
till att krypa på händerna och vänster 
knä med höger ben släpande bakom 
sig.  

När skolåldern var inne ville han 
börja skolan. Fadern sa först nej. Hur 
skulle ett barn som inte kan gå klara 
sig i skolan? Men Richard envisades. 

Till slut gick pappan iväg till byskolan 
och talade med lärarna. Richard fick 
tillstånd att börja.  

Under de sju åren i folkskolan kröp 
Richard varje dag den kilometerlånga 
vägen till och från skolan. På lektio-
nerna hade han lätt för sig. Lärarna 
uppmuntrade honom och klasskamra-
terna accepterade honom. Men 
många av de andra eleverna retades 
och var elaka. Trots detta var skolan 
en bra tid.  

När folkskolan var avslutad visste 
han inte vad han skulle ta sig till. 
Chansen att en krälande varelse som 
han skulle få ett jobb var minimal. 
Efter många år som förlamad hade 
sammanväxningar i knäleder och höft-
leder gjort att benen stelnat i sned-
vridna, krökta lägen. Inte ens med 
stöd kunde han stå upprätt.  

Då engagerade sig en av byskolans 
lärare för honom. Richard fick komma 
till en skola för fysiskt handikappade 
och fortsätta med studier.  

Efter ett par år fick han också hjälp 
att bekosta operationer som befriade 
honom från de svåra sammanväxning-
arna i benens leder. Det gjorde att han 
kunde lära sig gå upprätt med kryckor 
som stöd. Detta lyft från liggande till 
upprätt ställning förändrade inte bara 
hans fysiska utan också hans sociala 
position. Under hela sin uppväxt hade 
han upplevt tillvaron underifrån.  

Krypande eller liggande på marken 
hade han mött andra människor. Han 
hade varit utlämnad till deras 
överläge. Nu kom han upp i jämhöjd 
med dem. De tittade inte längre ner 
på honom. Då förändrades också 
deras sätt att umgås med honom. Han 
fick hjälp att skaffa sin handikappcy-

kel. Den gav honom ökad rörlighet 
och frihet.  

Under många år bodde han 
tillsammans   med sina handikappade 
syskon. Men för några år sedan för-
ändrades på nytt hans liv. 

 – Jag är gift nu och har två barn. 
Hans ögon uppfattade skymten av 

förvåning i mitt ansikte. 
 – Jag blev vän med byskolans 

lärare. En dag sa hon: Jag vill leva ihop 
med dig.  

Men titta på mig, sa jag. Jag är en 
krympling. Hur kan du vilja ha mig?  

Jag ser din själ, sa hon. Det är den 
jag vill ha till min. 

Jag frågar Richard hur han ser på 
sitt liv.  

– Det har varit hårt, säger han, men 
jag är ingen olycklig människa. 

Hans röst blir ostadig. 
– Det är svårt att få ekonomin att 

gå ihop och jag måste tänka på min 
mor som är änka. 

Jag inser vilken kamp hela hans liv 
varit. Endast tack vare vilja, mod och 
begåvning hade han överlevt. Nu 
kunde han med större kunskap och 
insikt än de flesta av sina landsmän 
fungera som hälsoarbetare och sam-
hällsförbättrare. 

Richard har lätt för att le och han 
ger snabbt kontakt. Han är helt fri 
från överdriven glättighet och visar 
inte heller någon inställsamhet, vilket 
man ibland som välbeställd europé 
kan möta i Kenya. Hans leende för-
medlar en allvarlig glädje och hans 
attityd en ödmjuk stolthet. Jag 
kommer inte att glömma honom. 

 
 

Stig Andersson 

Richard Omulo Ogallas liv

Hälso- och sjukvård i världen 



T
ill seniorers vedermödor hör 
tarmbesvär. Alla kollegor har 
till leda i sin profession fått 
höra sina patienter berätta 

om sina tarmvanor. Synonymerna är 
många: haft tömning, sköter sig 
magen, uppsökt toan eller mer vulgärt 
gå på muggen, kapa en kabel eller 
klämma en kloss.  

Ett uppsving för att fundera över 
magtarmfunktionens betydelse för 
vårt välmående kom med boken 
Charmen med tarmen, som på ett 
charmerande sätt beskrev allt från 
lämpliga kroppsställningar vid defeka-
tion till tarmflorans optimala samman-
sättning för välmående.  

Där kunde man läsa att vid huk -
sittande gick det dubbelt så fort att 
tömma tarmen som vid stolsittande. 
Och om tarmflorans betydelse skrevs 

och skrivs det numera dagligen, även 
om transplantation av friska fekalier 
via sväljbara eller rektalapplicerade 
kapslar inte blivit klinisk vardagsmat i 
behandlingen av patienter med svår-
tillgängliga colittillstånd. 

Men charmen med tarmen har – 
förutom att allt redan beskrivits av 
Hippocrates och framåt – även 
noterats av en av medicinhistoriens 
mer märkliga kirurger.  

Sir William Arbuthnot Lane (1856-
1943) var sin tids kirurgiska fixstjärna 
och opererade alla kändisar, kunglig-
heter, politiker och affärsmän.  

Lane räddade livet på kung Edward 
VII, som höll på att stryka med i en 
appendicit. Det var det tredje 
ingreppet   i Storbritanniens historia. 
Ingreppet   förlöpte väl, kungen rökte 
cigarr i sin säng dagen därpå och 

kröntes senare i gott skick.  
Lanes framtid var ljus. Hans teknik 

ansågs bländande och han uppfann 
flera nya kirurgiska instrument. Så 
långt var allt väl. Men sedan fastnade 
han i sin uppfattning att coloninne-
hållet kunde vara orsaken till en auto-
intoxikation, vilket i sin tur ledde till 
en uppsjö av följdsjukdomar.  

Lane opererade bort tjocktarmar,  
s.k. ”surgical bacteriology”. Men 
kollegor protesterade och ansåg 
metoden olämplig. Första världskriget 
(där Lane blev arméns chefskirurg) 
satte stopp för debatten. Andra hade 
visserligen också tankar om s. k. fokal -
infektion och den amerikanske 
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läkaren Henry Cotton beskrev 
framgång vid behandling av schizo-
freni och depression genom att ta bort 
könskörtlar, tänder och tarmavsnitt. 

Men efter kriget lämnade Lane 
kirurgin oväntat, gav upp sin lukrativa 
praktik, ägnade sig åt socialmedicin, 
flyttade ut på landet och beskrev en 
hälsosam diet som skulle leda till 
avföring tre gånger dagligen.  

Lane träffade andra hälsofanatiker 
som bröderna Kelloggs (flingornas 
upptäckare) och hälsoprofeten Are 
Waerland. Denne hade blivit en 
världsauktoritet på hälsofrågor.  

Efter en stormig uppväxt i Finland 
(varefter han bytte namn från Paul 

Fager) läste Waerland i Edinburgh, 
London och Paris. Därefter följde en 
epok som lysande föreläsare, som 
fyllde salarna både i USA och Europa.  

Waerland förespråkade råkost, kål 
och rotfrukter. Youghurt till frukost, 
gröt till lunch, grönsaker till middag. 
Man skulle leva på ett fåtal råvaror, då 
kroppens organ specialiserats på att 
bara ta hand om vissa komponenter. 

 Att animal föda förgiftade tarmen  
stämde väl med Lanes uppfattning 
och densamme skrev sålunda ett 
hyllande förord till Waerlands bok 
med den dramatiska titeln ”I sjukdo-
marnas häxkittel”. Waerland ”was 
clothing the information afforded in a 

most attractive manner” och boken 
blev en bästsäljare. 

Under mörkläggningen av London 
under andra världskriget blev Lane 
påkörd av en taxi utanför sin klubb på 
Pall Mall och avled. Waerland dog 
alldeles före sin 80-årsdag. Han hade 
då varit gift tre gånger utan att få 
barn, men lyckades 76 år gammal med 
prestationen att få en dotter uanför 
det sista äktenskapet. Kruskans bidrag 
härtill förblir outrett. 

 
 

Stephan Rössner, Professor 
emeritus, vid Apple bay obesity 

research centre i Bromma. 



N
är kunde läkare egentligen 
bota patienten? Kirurger 
kunde tack vare att man 
sedan 1846 lärt sig söva 

patienten med eter göra många 
viktiga ingrepp, men infektioner även-
tyrade patienternas överlevnad. 
Övriga läkare hade inte så mycket att 
tillgå förrän en bit in på 1900-talet.  

I mellankrigstiden kom möjligheten 
att behandla diabetes med insulin, i 
slutet av 1930-talet kom sulfan.  

Perioden 1940-1960 är kanske den 
mest dramatiska perioden i medicin-
historien. Då kom penicillinet, då fick 
vi vätskedrivande medel för behand-
ling av högt blodtryck och hjärtsvikt, 
då lanserades klorpromazin (Hibernal) 
som förändrade den psykiatriska 
vården radikalt.  

Vården blev mycket mer vetenskap-
ligt grundad än tidigare, kvacksalvare 
fick mindre uppmärksamhet då skol-
medicinen kunde bota många folk-
sjukdomar. 

Fram till mellankrigstiden upplevde 
kuranstalterna glansdagar. Att vistas 
vid en ”brunn” innebar en kombina-
tion av lätt motion, rikligt vätskeintag 
och nyttig mat, dietbehandling och 
begränsad mängd alkohol. I bästa fall 
kunde sjukdomssymtom förbättras. 
Dessutom bjöds fysioterapi och 
tillgång till läkare och sjuksköterska. 
Och inte minst förekom ett livligt 
umgänge. De mest kända 
kuranstalterna   var Loka och Porla men 
det fanns åtskilliga fler i landet. 

Jag hittade nyligen i biblioteket 
boken Iakttagelser rörande Porla 
Brunn, dess verkningar samt råd för 

kurgäster av intendenten Carl 
Wettergren   1883. I denna bok kan 
man ta del av allt som det järnhaltiga 
vattnet och kurvistelsen kunde bota. 
Boken ger ett nyttigt perspektiv på 
läke konsten. 

Först nämns blodbrist (anemi). Till 
”blodberedning” krävs kväverik föda, 
en frisk och syrerik luft, samt en felfri 
matsmältning. Allt detta kunde bjudas 
vid Porla.  

Det rapporteras att blodkropparna 
har vuxit i antal och hemoglobinet 
ökat vid vistelsen vid Porla samtidigt 
som förbättring i det allmänna till-
ståndet skett.  

En förväxling med kloros bör icke 
ske, sägs det. Kloros eller bleksot 
drabbade främst flickor i åldrarna  
14–20 år, företrädesvis från medel- och 
överklassen. Läkarna beskrev de sjuka 
flickorna som svaga, klena och bleka. 
De led av undervikt, menstruations-
problem, magbesvär, huvudvärk och 
järnbrist. Diagnosen försvann på 1920-
talet.  

Samtliga som besökte Porla brunn 
för skrofler ”rönte utan undantag 
gynnsamt inflytande” på utslag, ögon -
infektioner, katarrer och benhinne -
inflammationer. Återkommande 
frossa med anemi och diarré kunde fås 
att försvinna fullständigt.  

Kronisk spritförgiftning kunde inte 
botas helt men genom stimuleringen 
av det kolsyrerika järnhaltiga vattnet 
hade patienterna lättare att undvara 
spriten. Aptiten återkom, morgon -
kräkningarna(!) försvann, darrningen 
avtog och sömnen återkom! 

Symtomen av de kroniska arsenik-

förgiftningarna(!) kunde lindras 
betydligt.  

Blodbrist i hjärnan motverkades på 
ett bra sätt genom intag av det järn-
haltiga vattnet. Däremot var det 
svårare att behandla blodöverfyllnad i 
hjärnan och allmän blodöverfyllnad 
(sannolikt menas hjärtsvikt).  

Men om man med ”kylslående” 
avlägsnade kolsyran kunde man 
rekommendera vattnet även till pati-
enter med blodöverfyllnad.  

Sockersjuka patienter hade ingen 
nytta av brunnskuren. Basedows 
struma behandlades med gott resultat 
med kombinationen av brunnsdrick-
ning och konstant ström(!) i nacken 
och över sköldkörteln. Kronisk snuva 
och luftrörskatarrer kunde ofta 
lindras. 

De vanligaste diagnoserna hos pati-
enterna som remitterades eller sökte 
sig till Porla brunn var nervösa besvär 
och kroniska mag-tarmbesvär.  

Mag-tarmbesvären får stort 
utrymme i den lilla boken. Den 
kroniska magkatarren beskrivs bero 
på ”naturvidrigheten” i vårt levnads-
sätt. Det talas om skador på 
magsäckens   celler och produktion av 
stora slemmassor som hindrar mag -
saftens (saltsyrans) fria utsöndring.  

Porlavattnets stora rikedom på 
”källsyra och källsatssyra” motverkar 
förruttnelse- och jäsningsprocesser 
som stör matsmältningen – allt bevisat 
med ett noga redovisat experiment 
med olika källvatten.  

Ibland kunde det krävas en mag-
pumpning vid ankomsten till Porla för 
att, så att säga, börja kuren med en 
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”Att dricka brunn”
Glansdagar för den svenska friskvården inom medicinen



ren magsäck. All 
form av dyspepsi 
(matsmältningsbe-
svär) kunde lindras 
liksom magsäcks -
utvidgning, förstopp-
ning, hemorrojder och 
gallsten.  

Vattnet betraktades 
som ett utmärkt skydd 
mot magkramp och upp-
komsten av magsår. Den 
hypokondri som följer av 
matsmältningsrubb-
ningar(?) lämpade sig väl för 
Porla Brunns behandling 
liksom huvudets neuralgier 
som vid överansträngning.  

De ”kvinnliga generations -
organerna” får ett eget kapitel 
som beskriver brunnsdrickandets 
gynnsamma effekter på blodbrist 
och katarrer i underlivet, i synnerhet 
om vattendrickandet kombineras med 
”irrigationer” och lämpliga bad. 

Vad var hemligheten med alla dessa 
”goda” behandlingsresultat? Den lilla 
skriften har en mycket seriös ton och 
är full av analyser av vattnet som 
springer fram ur Porla brunns källor. 
Framför allt har vattnet en hög järn- 
och gashalt och en ”främmande” av 
vissa upplevd som obehaglig lukt av 
svavelväte.  

Vattnet hade knappast någon 
större effekt på sjukdomarna. Den 
goda effekten av brunnsvistelsen 
berodde säkert på ett regelbundet liv, 
bra mat, ofta lämplig diet, minskad 
mängd alkohol, samt tillgång till 
empatiska läkare och sjuksköterskor 

som 
lyssnade på 
gästernas 
bekymmer. 
Framför allt var 
brunnsvistelsen 
något för de högre 
samhällsklasserna. Det 
fanns dock möjlighet för 
mindre bemedlade att 

erhålla 
en tids vistelse 
utan avgift. 

Det är påfallande att många av de 
sjukdomar som nämns i skriften 
knappt finns idag tack vare 1900-
talets medicinska och sociala framsteg. 
Fattigdom, bristfällig hygien, dåliga 

bostäder och bristfällig kost med 
lågt proteininnehåll spelade stor 

roll för sjukdoms panoramat. 
En vistelse i lugn och ro med 

bra mat kunde bota det 
mesta. 

Torsten Mossberg 
 



Plötsligt stod där ett porträtt 
av drottning Louise i full 
gala och vi såg en sidenbro-
kad i ljusa nordiska färger,  
gult, blått, vitt och beige, 
avsedd för Stockholms 
stadshus… 

 
t Det var hösten 2017 och vi – en 
grupp seniora läkare på resa till 
Venedig – var på besök i Bevilacquas 
sidenväveri. Namnet Bevilacqua finns 
belagt i association till vävning redan 
1499 i Venedig, men vad är väl det 
mot att det flera  tusen år före vår 
tideräkning vävdes sidentyger i Kina. 
Där fanns råvaran silkestråd som fram-
ställdes av silkesmaskens kokonger. De 
kokades och de tunna och starka 
trådarna kunde nystas upp.  

Så småningom spreds konsten att 
väva siden till Europa och även silkes-
maskar och mullbärsträd som de 
exklusivt lever av kom till vår konti-
nent. Idoga försök att odla silkes -
 maskar gjordes också i Sverige men 
det var för kallt. I Italien gick det 
bättre och Bevilaqcuas råmaterial togs 
från trakten kring Turin.  

Republiken Venedig erövrades utan 
motstånd av Napoleon, som lade 
beslag på många konstverk och bland 
annat stängdes sidenvävarskolan i 
Venedig. I dess lokaler öppnade Luigi 
Bevilaqcua 1875 ett nytt väveri med 
vävstolar från 1700-talet. De hade 
stått kvar och används fortfarande 
idag.  

Från en liten piazza kom vi in i 

väveriet och den stora vävsalen. 
Alldeles framför oss en jättelik varpa, 
där en purpurfärgad varp väntade på 
att plockas ner – ingen liten sak. Att 
föra över varpen till vävstolen tar för 
dessa komplicerade vävar upp till ett 
halvår.  

Själva vävningen är också tids-
ödande, en skicklig väverska (det före-
faller som en mycket enkönad verk-
samhet) åstadkommer inte mer än ett 
par tiotal centimeter om dagen av 
”soprarizzosammet”, en sidensammet 
där mönstret utgörs av både skuren 
lugg och öglor av silkestrådarna, 
Bevilaqcuas   flaggskepp. Brokader och 
damast är andra vävar som ingår i 
sortimentet  .  

Bevilaqcuas väveri har fortsatt att 
vara ett familjeföretag samtidigt som 
exklusivitet och yttersta hantverks-
skicklighet varit ledstjärnor. I det 
tidiga 1900-talet deltog väveriet i flera 

världsutställningar och vann priser och 
medaljer. Det som andra väverier inte 
kunde väva fick Bevilaqcua ta hand 
om.  

Hur var det då med det svenska 
sambandet? Luigis son Cesare, farfar 
till de nuvarande ägarna, gifte sig 
1908 med en svenska, Glenny Char-
lotte von Redlich. Hon bidrog till att 
öppna dörren mellan Sverige och 
Venedig. Väveriet var tidigt känt av 
svenska väverskor, ofta knutna till 
Handarbetets Vänner. De ritade 
mönster som sedan vävdes i Venedig. 
En av dessa var Maja Sjöström som 
med sina mönster samarbetade med 
väveriet för att skapa textilier till 
Stockholms stadshus, färdigbyggt 
1923.  

Dess arkitekt Ragnar Östberg var 
mycket inspirerad av både Doge -
 palatset, Markusplatsen och Markus -
kyrkan i Venedig. Steget var inte långt 
att också hämta den textila inred-
ningen därifrån.  

Atlantångaren Conte di Savoia 
bombades och sänktes 1943 – men 
dess möbeltyger produceras på nytt 
idag, mönstren  Giardinetto och Rinas-
cimento. Bevilaqcuas tyger exportera-
des framför allt till USA, Storbritan-
nien och Sverige. De användes ofta till 
mässhakar och antependier, möbel- 
och gardintyg.  

På 1950-talet vävdes en brokad med 
guld- och silvertrådar avsedd för en 
klänning till svenska drottning Louise. 
Mönstret kallades Svezia och några år 
senare beställdes det till kungliga 
palatset i Kuwait. Vita huset, Vatika-
nen och olika modeskapare hörde 

reseminnen
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Kerstin  

Strömland.

Det venezianska si
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också till kunderna. Enligt uppgift ska 
senaste beställningen från det svenska 
hovet ha skett på 1980-talet. 

Och nu? Vid vårt besök i väveriet 
vävdes tyger till Kreml… Min funde-
ring är hur en sådan exklusiv verksam-
het som Bevilaqcuas kommer att stå 
sig i framtiden i en förändrad värld. 
De möjligheter som öppnades under 

1900-talets första hälft med utställ-
ningar, intensiv marknadsföring och 
exempelvis samarbete med 
modebranschen finns nog inte idag. 
Just nu finns de skickliga hand -
väverskorna, den enorma mönster-
banken och vår förundran inför 
tygernas skönhet. 

Christina Berntsson

idenväveriet
Nils Tryding 1929–2020 

 
t Nils Tryding är död. Han blev 91 år.  
2000 – 2010 var han researrangör för SÄL och 
gjorde 65 oförglömliga resor, främst inriktade på 
konst. När han avgått skrev han en tillbakablick i 
Sälbladet (Nr 4, 2010). Tidningens framsida är full 
av foton från de olika resorna och i mitten står 
Nisse själv i sin röda toppluva med höjd hand och 
talar engagerat.  

Han var själv ciceron på sina resor och en out-
standing sådan. Han var otroligt kunnig och 
fenomenal   på att förklara och ta fram det vikti-
gaste i det han visade, Dessutom var han väldigt 
rolig. Nils förberedde sig noggrant, han kunde t ex 
smita in på ett konstmuseum i förväg för att ta 
reda på det mest intressanta som fanns där just 
då för att visa sina medresenärer. 

 Det var inga viloresor han bjöd på, utan den 
dyrbara tiden skulle användas så effektivt som 
möjligt för att ge resenärerna så många fina 
upplevelser det bara gick.  

När de som varit med på dessa resor talar om 
honom sprider sig alltid ett förklarat leende över 
läpparna. 

Det var definitivt en utmaning att ta över som 
researrangör efter sådant superproffs. Jag 
försökte arrangera resorna på liknande sätt som 
Nils men aktade mig noga för att låta konst vara 
huvudpunkten.  

Vi brukade pratas vid på föreningens vår- och 
höstmöten. Nils kom alltid med positiva 
kommentarer   och hade ofta förslag på något som 
kunde vara intressant att göra på de olika 
resmålen. Han övervägde t.o.m. att själv följa med 
på några av våra resor. Han var ständigt nyfiken.  

Nils Tryding blev trogen vår förening ända till sin 
död. Vid Seniora Läkares årsmöte i Falun 2018 
hade han en utställning av Miroaffischer i 
Borlänge. Nils sista bidrag var vid Skåne-SÄL:s 
vårutflykt 2019 då han guidade deltagarna genom 
sitt vackra Åhus, iförd sin karakteristiska röda 
luva.  

Vi är tacksamma för Nils insatser för Seniora 
Läkare och minns honom med ett varmt leende. 

 
Kerstin Strömland, tidigare  
researrangör för SÄL/Seniora Läkare 

Nils Tryding 
bjöd på  
oförglömliga  
resor och var  
som ciceron 
outstanding



Det går inte att göra 
lika överallt, men alla 
måste bli vaccinerade 
annars riskerar vi  
nya virusvarianter 

>>> Coronapandemin har tagit mycket av 
samhällets och den akademiska 
forskningens   resurser i anspråk. Hur 
mycket inom ditt eget forskningsfält har 
ägnats åt Corona? 

 
<<<  Coronapandemin har tagit en 

del tid för alla och förändrat mycket hur 
vi arbetar. En positiv effekt har varit att 
hobby epidemiologer på kort tid fått 
god förståelse för infektionsepidemio-
logi. Jag vet inte om vi egentligen 
tappat forskningstid för Covidprojekt 
för man lär sig mycket när nya områden 
utvecklas.  

Det som mest gått förlorat är möten, 
fältbesök och den stimulans och nya 
idéer som det internationella samarbe-
tet ger. Pandemin till trots färdigställer 
vi t.ex. just nu en specialutgåva i Lancet 

coronapandemin
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Joacim Rocklöv varnade redan i mars 2020 för en 
allmän smittspridning och att corona viruset 
var här för att stanna. Då var myndigheter-
nas ståndpunkt att risken för smitta i 
Sverige var obefintlig.

Fortsättning nästa uppslag >>>

Hur sprider sig Covid-19 och vilken strategi  
är bäst för att få stopp på pandemin?  
Seniora Läkare har intervjuat epidemiologen Joacim Rocklöv

”
Text: Josef Milerad



Fakta 

Joacim Rocklöv forskar i gränslandet mellan områdena 
global hälsa, miljöförändringar och infektions -
epidemiologi. Han leder en forskargrupp som fokuserar 
på modellering av infektionssjukdomar och utvecklingen 
av prediktiva modeller för tidiga varningssystem, bl.a. 
genom att använda AI-metoder.  

Han är delaktig i flera internationella projekt och han 
leder ett flertal svenskt finansierade forskningsprojekt 
inom området.  

Joacim är vidare teknisk konsult åt WHO och Europeiska 
smittskyddsinstitutet (ECDC) och är biträdande redaktör 
för den vetenskapliga tidskriften International Journal of 
Epidemiology. 



Planetary Health, ett arbete som 
pågått länge, och bland annat handlar 
om hur en förändrad klimatsituation 
påverkar spridningen av infektions-
sjukdomar.  

Tidigare reste jag väldigt mycket i 
projekt och för arbetsmöten eftersom 
projekt och projektpartners finns i 
Sydost asien, södra Asien, Afrika, Latin-
amerika, Nordamerika och Europa. Nu 
läggs den tiden på Zoom-möten, skri-
vande och utomhusaktiviteter.  

 
>>> Adam Kucharski, framstående 

brittisk epidemiolog gav i fjol ut 
bästsäljaren   The Rules of Contagion: 
Why Things Spread And Why They 
Stop. Hur skulle du formulera ett 
populärvetenskapligt svar på denna 
fråga med tanke på Covid-19?     

 
<<<  Jag har träffat Adam ett flertal 

gånger, senast tror jag det var vid ett 
forskningsmöte om Zika på Tahiti. 
Kucharski som är matematiker och 
professor   vid London School of 
Hygiene & Tropical Medicine har också 
skrivit en bok om oddsen vid poker -
spel om jag inte minns fel.  

Det finns flera orsaker till att inte 
bara virus utan även rykten eller 
fakta kunskaper kan spridas och bli 
virala. Spridningen beror på ”smitt -
vägen”.  

För att beskriva ett spridnings -
förlopp kan man göra en liknelse med 
kedjebrev. En person skickar ett brev 
till tre personer som i sin tur skickar 
brev till tre personer var som alla i sin 
tur skickar till tre personer var (R0=3). 
Då har man redan i fjärde generatio-
nens utskick 27 stycken som får brevet. 
Om det tar en vecka från att en person 
skriver till att nästa skriver är genera-
tionstiden 7 dagar, och 21 dagar för 27 
att bli involverade.  

För Covid-19-spridning är dock 
kedje brevet mindre representativt. Till 
skillnad mot kedjebrev sprids flertalet 
Covid-19-virus inte vidare annat än 
hos en mindre grupp individer (kanske 
10-20 procent) som sprider viruset och 
kan infektera väldigt många. Det är 
det som kallas superspridning.  

Många faktorer kan stoppa en 
smittspridning och de påverkar sam-
hällsfunktioner och enskilda individer 
på olika sätt. Immunitet som kan 
uppkomma efter genomgången infek-
tion eller efter vaccination stoppar 
smittspridningen, men kostnaden i 
form av komplikationer efter genom-
gången sjukdom kan bli ganska stor 
om det är ett potent virus.   

Smittan stoppas också om vi inte 
träffar personer som kan smittas t.ex. 
vid ”lock-down”. Testning, spårning 
och isolering är beprövade verktyg 
som också fungerar för vissa sjukdo-
mar, där det handlar om att isolera 
smittsamma individer. Dessa åtgärder  
blir speciellt viktiga när det 
förekommer   smitta innan symtom 
eller smitta utan symtom.  

 
>>> Covid-19-pandemins förlopp 

har visat sig svårförutsägbar. Många 
antaganden om hur farlig sjukdomen 
är, hur den sprids och om den kan 
återkomma i flera smittvågor har 
visat sig inte stämma. Varför har 
Covid-19 visat sig vara så svår att 
modellera?  

 
<<<  Det är ett nytt virus, därmed 

svårt att veta hur smittvägarna ser ut 
och vilket smittmönster man kan 
förvänta sig. Jag håller inte riktigt 
med om att flertalet modeller inte har 
stämt. När man gör antaganden om 
framtiden i en modell bör man nog 
hellre se det som ett scenario istället 

för en prognos.  
Analyser av mortaliteten stämmer i 

grunden väl för både den brittiska och 
svenska modellen. Den huvudsakliga 
missen under våren var nog att 
effekter av social distansering fick 
kraftigare påverkan än beräknat.  
Även riskerna för sjukvården var inte 
finkalibrerade till landets data 
eftersom det inte fanns data ännu.  

Överlag tror jag mer på 
användandet   av scenarier än progno-
ser. Scenariot kanske inte beskriver 
situationen perfekt, men beskriver de 
olika utfallen och även utfallet av att 
inte göra något alls.  

Prognoser å andra sidan utgår ifrån 
att vi vet hur länder och befolkningar 
kommer att reagera på smittan och 
det är svårt att förutse. Att fysisk 
distansering   fick större effekt för 
SARS-CoV-2 än för influensa som var 
”modellen” berodde nog på effek-
terna av superspridningen.  

Många utgick i början från att 
kontakt smitta liknande influensa 
skulle vara den dominerande smittvä-
gen, men smittspridningen verkar ske 
mer klusterlikt i små explosioner, 
super spidningshändelser. Det verkar 
hänga samman med dropp- och aero-
solrelaterad smitta via utandningsluft, 
något som ökar vid sång och höga 
röstvolymer.  

Under fysisk distansering är den 
smittvägen mycket lägre och påverkar 
R-värdet proportionellt mycket mer än 
det skulle göra för en sjukdom som 
beror lika mycket på superspridning. 

 
>>> Vilka internationella forskar-

grupper har lyckats bäst med sina 
prognoser   enligt din uppfattning? 

 
<<< I början utgick alla från 

förenklade   antaganden och data, men 
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Ökningen av långtidscovid går inte i hop med strategin att 
låta smittan ha sin gång. De med stor ämnesexpertis anser 

att man måste begränsa spridningen kraftigt, helst eliminera.

coronapandemin

”
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trots det så stämde en del av modell-
resultaten väl. I Imperial College-
studien som kom i mitten av mars och 
beskrev olika scenarier för vårdbehov 
utifrån vissa antaganden om 
åtgärder/policy var IFR (Infektion fata-
litet rate) väl skattat, vårdbehovet tro-
ligtvis för högt och immunitet ganska 
väl skattat (1).  

Även vår egen studie från slutet av 
mars har väl beskrivit vårdbehov per 
kommun i Sverige i relation till mobili-
tet och fysisk distansering, samt isole-
ring och karantän. Vi överskattade 
dock den geografiska spridningen 
något i våg 1. IFR skattas väl och även 
immunitet (2). 

Inga tidiga modeller kunde 
beskriva klustermönstret väl, men där 
har forskningen gjort stora framsteg.  

I dagsläget finns det många 
intressanta   modeller, bl.a. en utveck-
lad av en dansk grupp ledd av Kim 
Sneppen, professor i Biokomplexitet 
vid Niels Bohr-institutet.  

För framtiden skulle jag inte göra 
prognoser, utan scenarier. Vi vet ju 
inte hur man kommer att agera poli-
tiskt, och om nya virusvarianter som 
den brittiska blir framträdande 
behöver man tidigt dra i nödbromsen.  

 
>>> När det gäller strategier att 

bromsa pandemin kan man urskilja 
två grupperingar. En argumenterar att 
snabba, tidiga och kraftfulla åtgärder 
som minskar rörligheten i samhället  
är bäst. Den andra linjen 
argumenterar   att nedstängningar 
kanske bromsar smittan men skapar 
så mycket annan ohälsa och ekono-
miska problem att de ger mer skada 
än nytta. Hur delad är forskarvärlden i 
denna fråga och vilken grupp är i 
majoritet idag?     

 
<<< I forskarvärlden, som jag ser 

den, så har man länge vägt över mot 
att minska smittspridningen kraftigt, i 
i varje fall bland de etablerade 
infektions epidemiologerna. Sedan 
finns mindre grupper av forskare som 

anser att man kan skydda äldre även 
när smittspridningen är högre och att 
man bara behöver trycka ner smittan 
så mycket att sjukvården klarar sig. Än 
så länge finns inte mycket bevis för att 
den strategin fungerar. Ökningen av 
långtidscovid går inte heller hop med 
strategin att låta smittan ha sin gång.  

Trumps tidigare rådgivare Stanford-
professorn Scott Atlas (som inte är 
expert i fältet) ansåg att det är bättre 
att låta pandemin ha sin gång, något 
som forskare inom fältet i USA är 
skeptiska till. 

Det finns alltså röster åt båda håll, 
men de med stor ämnesexpertis anser 
att man måste begränsa spridningen 
kraftigt, helst eliminera. 

Däremot är specifika frågor som 
skolstängningar svåra, och inte lång-
siktigt hållbart att göra. Ovan gäller 
kanske främst höginkomstländer där 
man har mer utrymme och buffert. 
Lockdown används också väldigt olika, 
användningen i Sverige behöver inte 
motsvara innebörden i Tyskland eller 
Norge. Det finns många olika defini-
tioner, det är egentligen en form av 
fysisk distansering. Att låsa in folk, 
som i Kina, är självklart inte en bra 
modell. 

I vissa kontexter kan man skapa stor 
skada genom att stänga ner. Det kan 
exempelvis medföra störningar i 
program för malaria och svält. Man 
måste ha ett geografiskt perspektiv på 
vad som är vettigt. Det går inte att 
göra lika överallt. Däremot måste alla 
bli vaccinerade, annars riskerar vi nya 
virusvarianter.  

 
>>> Debatten i media och i sociala 

medier har varit extremt polariserad 
för att inte säga hätsk. Ser du samma 
polarisering inom forskarvärlden? 

 
>>> Det gör jag inte. Internationellt 

är polariseringen inte framträdande. I 
Sverige finns den till en del,  men 
minskar. Det är när det blir politik som 
det bränner till. Jag tror att man inom 
forskarvärlden är van att ha ”fel” och 

är väl införstådd i att kunskap är 
”färskvara”. Problemet är nog att man 
i resten av samhället inte förhåller sig 
till kunskap på samma sätt, men att 
man tvingas göra det nu.  

Jag ser forskarfältet lite som klimat-
frågan, det finns en liten grupp som 
tycker annorlunda och som får stort 
inflytande i media. Däremot i 
samhället   kan det se annorlunda ut av 
olika anledningar. Jag talar då om 
infektionsepidemiologer, jag kan inte 
de andra fälten så väl och tycker 
givetvis att man måste ta ett helhets-
perspektiv i den politiska slutbedöm-
ningen.  

Jag tycker diskussionerna och 
inkludering   av olika experter i att lösa 
frågorna varit oväntat frånvarande, 
man hade behövt belysa många olika 
samhällsaspekter genom att involvera 
barnläkare, psykologer, beteende -
vetare, statistiker, virologer, 
epidemiologer  , ekonomer, statsvetare 
med flera.  

 
 Referenser  
1. Ferguson NM, Laydon D, Nedjati-
Gilani G, Imai N, Ainslie K, Baguelin M, 
Bhatia S, Boonyasiri A, Cucunubá Z, 
Cuomo-Dannenburg G, Dighe A (2020.  
Impact of non-pharmaceutical inter-
ventions (NPIs) to reduce COVID-19 
mortality and healthcare demand. 
Imperial College COVID-19 Response 
Team, London, March, 16. 
https://www.imperial.ac.uk/media/imp
erial-college/medicine/sph/ide/gida-
fellowships/Imperial-College-
COVID19-NPI-modelling-16-03-
2020.pdf 
2. ALTMEJD, Adam; ROCKLÖV, Joacim; 
WALLIN, Jonas. Nowcasting Covid-19 
statistics reported with delay: a case-
study of Sweden. arXiv preprint 
arXiv:2006.06840, 2020. 
https://doi.org/10.1093/ije/dyaa121 
3. Scenarios for seasonal dynamics 
borrowing strength from other coro-
naviruses. Also looking at scenarios of 
immunity and resurgence and NPI . 
10.1126/science.abb5793



F
ör några år sedan var jag i 
Uppsala. Nyss hade styrelse-
mötet i kvalitetssäkringsbo-
laget EQUALIS tagit slut och 
jag hade någon timme att slå 

ihjäl i centrala Uppsala innan tåget 
skulle transportera mig söderut till 
Göteborg.  

Jag gick in i ett antikvariat för att 
värma mig och kolla vad lärdoms -
staden hade av gammal litteratur. Av 
en slump fick jag syn på en liten bok i 
slitet ljusbrunt skinnband. Den 
innehöll 23 visor med text och not-
skrift av den för mig okände Gunnar 
Bohman. Bokens titel var Kalle och 
Adas visor. Helt oemotståndligt för en 
göteborgare. För det facila priset av 
85 kronor blev den min. 

 
Vem var Gunnar Bohman? 
Genom litteratursökning på nätet och 
i bokhyllor framkommer att: lut -
sångaren, skådespelaren och skalden 
Gunnar Bohman (1882 – 1963) var 

född i Göteborg. Fadern var grossist i 
korta varor på Andra Långgatan i 
Göteborg. Modern var dotter till en 
snusfabrikör. 

Gunnar Bohman studerade på 
handels  institut för att överta faderns 
verksamhet, men inspirerad av 
umgänget i stadens unga konstnärs-
kretsar med bl.a. Ivar Arosenius, 
hoppade han av handelsinstitutet för 
teaterstudier på Elin Svenssons elev-
skola i Stockholm. Skådespelar-
debuten skedde 1904 på Lilla teatern. 

1909 gifte Gunnar Bohman sig med 
konstnären, porträttmålaren Signe 
Erikson (1885 - 1987). 

Gunnar Bohman gjorde sig framför-
allt känd som Bellmantolkare. Redan 
1913 debuterade han med Bellmans-
sång till luta i Berlin och Stockholm. 
Han företog ett flertal turnéer i Skan-
dinavien, Tyskland och USA. 

1915 - 19 var han knuten till 
Cabaret Läderlappen i Stockholm, de 
två sista åren som dess ledare.  

När Evert Taube kom till Stockholm 
var det just Gunnar Bohman som tog 
hand om honom, gav honom själv -
förtroende och lanserade honom på 
Läderlappen 1919.  

Då var Bohman Stockholms främste 
estradör och vissångare, en ”Lutans 
konung” och Bellmantolkare. Sven-
Bertil Taube har berättat hur det gick 
till när pappa Evert lanserades av 
Gunnar Bohman.  

Samma berättelse finns i en tid-
ningsrecension i Svenska Dagbladet 11 
januari 1919. Skribenten lär vara 
ingen mindre än Evert Taube själv, 
enligt sonen. Vilken kultur arbetare vill 
inte kunna ståta med en sådan här 
kritikerrosad   recension: 

 
Sjögång på Läderlappen 
”Sjögång är ett starkt ord, mycket 
starkt, då det gäller att beteckna hän-
delser och stämningar i en kabaret -
salong i Stockholm anno 1919. Och 
ändå kan det väl användas på vissa 

kultur | visor

Gunnar  
Bohman  
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– estradören och vissångaren 
som blev mentor åt Evert Taube

Vem var han?
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moment i föreställningen på 
Läderlappen   i går. 

Vatten fanns där nog som underlag 
för ett litet sjöslag, men så dök rätta 
ögonblicket en kraft upp, som kunde 
sätta sprätt på det i och för sig indo-
lenta elementet, ett nytt namn och en 
ny man på vår kabaretscen. 

Man har å ena sidan här i Stock-
holm påstått att världsomseglaren, 
artisten och författaren Evert Taube 
just avrest till Holländska Västindien, 
och å andra sidan har det också 
glunkats om att han synts här i huvud-
staden och att han allt mer och mer 
bestämt styrt kurs på Läderlappen. 

Detta senare rykte tycktes emeller-
tid kabaretens spiritus rector Gunnar 
Bohman inte ha en aning om i går 
kväll när han mitt i brinnande Bellman 
fick syn på vittnet nere i salongen. 
Han trodde sig också, enligt vad han 
själv försäkrat, se en vålnad, fick en 
chock, stannade mitt i Potifars hustru 
och avancerade på darrande rokoko-
ben till rampen: 

– Är det Evert Taube eller spökar 
dä? 

Röst från salongen: 
– Det spökar. 
Hur det var måste spöket under 

allmänt jubel upp på scen och 
övertaga Bohmans luta, som vederbö-
rande befanns kunna behandla ett 
tusental gånger bättre än vålnader i 
allmänhet. Och inte nog med det. 
Evert Taube visade sig sitta inne och 
kunna komma ut med sjömansvisor av 
så hurtigt och muntert slag, att de 
åstadkommo den verkan som ovan är 
antydd, i vilken också livliga ovationer 
få medräknas. 

Han har lovat att svara för sjögång 
på Läderlappen även i kväll. 

Signaturen Plang 
 
1928 utkom Bohmans första 

diktsamling, Det bor en längtan i 
hjärterot  , som fick ett ganska svalt 

mottagande. 1935 kom Kalle och Adas 
visor, som skildrar vardagen i det sena 
1800-talets Göteborg. Andra 
upplagan, med illustrationer av Folke 
Persson, utkom 1937.  

1939 utkom Valser och visor med 
Kalle och Ada. Diktsamlingen 
Katharsis   utgavs 1954. 

1941 startade Gunnar Bohman ett 
korrespondensinstitut med undervis-
ning i bl.a. gitarr- och lutspel. 

Gunnar Bohman fotograferade i sin 
ungdom. Han medverkade också i en 
av Gustav Molanders och Victor Sjö-
ströms första filmer. Bohmans kvar -
låtenskap i Riksarkivet innehåller en 
stor mängd fotografier från sent 1800-
tal och tidigt 1900-tal, flertalet av dem 
med motiv från Göteborg.  

Arkivet innehåller även en del av 
Evert Taubes tidiga manuskript och 

utkast från 1918, då han en tid bodde 
hos Signe och Gunnar Bohman. 
 
Kalle och Adas visor 
Verket inleds med en flera sidor lång 
Introduktion på prosa om författarens 
unga år i Göteborg. Speciellt skildras 
området kring Andra Långgatan och 
Masthugget. Vi får också veta hur 
bekantskapen med Kalle och Ada 
uppstår.  

Längre in i boken finns en längre 
beskrivning av Larsmässe marknad 
uppbyggd på samma sätt som Intro-
duktionen. Bohmans beskrivningar av 
staden och skärgården för osökt 
tankarna till inledningen av Bellmans 
epistel 33, Stolta stad. 

Kalle och Adas visor innehåller, 

Fortsättning nästa uppslag >>>
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utöver introduktionen och Larsmässe-
marknaden, sammanlagt 23 visor. 
Många är som titlarna antyder från 
Göteborg, t ex: Skansen Kronan, 
Aftonstycke vid Lilla Dammen, 
Olivedal, Fartyg vid Gamla Varvet, 
Gården i Haga, Mord i Haga på nittita-
let och Eldsvådan i Landala.  

Andra visor är från stadens omnejd 
med en dragning åt havet exempelvis: 
Sjöolyckan på Älvsborgsfjorden, På 
Älvsborgsfjorden i solnedgången, På 
fiske, Efter förlovningskalaset vid 
Delsjön, Fågeln på Buskär, Älvsborgs 
fästning, Äventyr vid Styrsö brygga i 
augustimånsken, samt Adas Hymn till 
Rivö. Namngivandet ger lokal närvaro, 
ett författargrepp som även Evert 
Taube utnyttjat. 

 
Varför slog inte Bohman? 
I mitten av 1930-talet gav Rundquists 
bokförlag ut Kalle och Adas visor. 
Succén borde vara given. Kalle och 
Ada hade redan tidigare vunnit den 
humoristiska hemmapublikens 
hjärtan.  

Snart kom Lasse Dahlquists visa och 
då skulle alla känna till hur Ada låg 
med papiljotter inför engelska 
flottans besök. Både Dahlquist och 
Bohman utkom med en mängd visor 
med lokal anknytning, vilka ger igen-
kännandets tillfredsställelse hos 
publiken. Och Bohman visste hur man 
effektivt levererade burleska historier 
från scenen.  

Under 30-talet utgavs ytterligare 
utgåvor av Kalle och Adas visor, vilket 
tyder på ett visst intresse hos den vis-
intresserade allmänheten. Dessvärre 
var intresset övergående. Varför blev 
det så? Ett försök till förklaring har 
musikprofessor emeritus Olle Edström 
skrivit i en kort studie om Gunnar 
Bohman tillsammans med en betydligt 
fylligare skrift om Lasse Dahlquist i 
boken Kors vad det vimlar.  

Musikvetaren grupperar Bohmans 

visor utifrån taktarten och analyserar 
därefter varje visas melodiska karaktär 
och harmonik. I närmare hälften av 
visorna dyker det upp fullständigt dis-
harmoniska utbrott i melodierna. Som 
om Arnold Schönberg tagit över 
musiken för att sedan lika hastigt 
lämna den ett par takter senare.  

Olle Edström talar om passagerna 
som Bohmanska ”obegriplighets -
avsnitt” eller ”melodisk-harmoniska 
incidenter”. Det blir svårt att begripa, 
sjunga och att lära sig utantill om man 
inte är musikaliskt mycket avancerad. 

 Men den andra hälften av visorna, 
som var lättare, borde ha kunnat få 
genomslag. Där menar Edström att 
bristen på marknadsföring i form av 
grammofonskivor och filmer spelat 
roll. 

Det tycks inte finnas några inspel-
ningar på grammofon med Kalle och 
Adas visor. Några enstaka inspelningar 
med Gunnar Bohman finns på 
Youtube, men då sjunger han Bellman 
och andra kompositörer. 

 
En ljusnande framtid? 
Under åtskilliga decennier tycks det ha 
varit tyst i kultursverige om Gunnar 
Bohman. Men från mitten av 2010-
talet finns ett förnyat intresse. 

Sven-Bertil Taube gav 2014 ut 
skivan Hommage med bland annat 
musik/texter av Olle Adolfsson, Lars 
Forsell och Ulf Björlin. Även Gunnar 
Bohman är inkluderad.  

Sven-Bertil Taube skriver: Gunnar 
Bohman, samtida med min far, var 
lutspelare och en synnerligen drama-
tisk Bellmansångare. En gladlynt 
person som också skrev modernistisk 
poesi och som jag tror var en inspira-
tionskälla för många av 50-talets unga 
poeter.  

Sven-Bertil Taube gav en konsert 
2016 kring sin skiva Hommage, vilken 
sändes i TV. Den repriserades julen 
2020. 

Hösten 2015 arrangerade Göte-
borgs universitet ett heldagssemina-
rium kring Gunnar Bohman, vilket 
även uppmärksammades av Martin 
Nyström i DN. 

År 2020 kom Olle Edströms bok: 
Kors vad det vimlar… Lasse Dahlqvists 
schlager och Gunnar Bohmans visor. 
Den refererades av Jonas Bergroth i 
Göteborgsposten. 

Gunnar Bohman skrev traditionella 
visor som borde ha slagit an på 1930-
talets publik. Kanske var det inslaget 
av vissa modernistiska, egenartade 
klanger som hindrade att han blev 
riktigt populär.  

Visorna nådde inte längre än till 
den närmsta vänkretsen, men Evert 
Taube försökte övertyga Bohman om 
att senare generationer skulle 
upphöja dem till stor konst och poesi. 
Kanske allmänhetens musiksmak flera 
decennier senare har flyttat lagom 
långt fram för att det ska börja 
hända? 

Peter Larsson 
 

PS: Min bok innehöll en dedikation: 
Till vännen ”Dudde” en herre med 
musik och hjärna från Gunnar 1939 i 
rötmånan. Om någon av läsarna vet 
vem Dudde var skulle jag uppskatta 
att få veta det. DS. 

 
 

Referenser: 
Gunnar Bohman: Kalle och Adas visor.  
Illustrerade av Folke Persson. Rundqvists bok-
tryckeri, Göteborg 1938 mfl upplagor. 
Jonas Bergroth: Kal & Adas skapare försvann. 
Kåseri i Göteborgsposten 7 oktober 2020. 
Olle Edström: Kors vad det vimlar… Lasse 
Dahlqvists schlager och Gunnar Bohmans visor. 
Carlssons Bokförlag 2020. 
Martin Nyström: Kanske har tiden hunnit ikapp 
Gunnar Bohmans visor. Dagens Nyheter 28 
oktober 2015. 
Sohlmans musiklexikon, första bandet, sid 555, 
1948. 
https://sok.riksarkivet.se/agent/kziTAcICxo5Ho
vYPnDPygC . Göteborgs universitets-bibliotek, 
handskriftsavdelningen. 
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Text: Josef Milerad
 

 

C
arl Lindgren, mest känd som 
kulturskribent för denna 
tidnings läsare, har ett förflu-
tet som barnläkare med 

internationella biståndsuppdrag. 2010 
utgav han tillsammans med barn -
psykiatern Frank Lindblad boken ”Väs-
terlandets gåta” som analyserar ett 
samhällsfenomen många observerat 
men färre utvärderat.  

Det handlar om att ett ökat materi-
ellt välstånd och trygghet leder para-
doxalt nog inte alltid till en förbätt-
ring av den psykiska hälsan och ibland 
kan psykisk ohälsa till och med öka.  

Att det faktiskt förhåller sig så 
framgår av WHO:s stora åter -
kommande enkätundersökningar av 
ungas hälsa och levnadsförhållanden 
”Health Behaviour of School Aged 
Children (HBSC)”.   

Enkäterna omfattar ungefär 5 000 
unga i varje land, och genomförs i ett 
femtiotal länder sedan början på 
1980-talet. Mönstret är tydligt. Psyko-
somatiska stressymptom i tidiga 

tonåren har ökat över tid men främst i 
höginkomstländer som Sverige. 
Svenska tonåringar upplever sig ha 
lika mycket psykosomatiska 
stressymptom   som unga i ekonomiskt 
och socialt utsatta länder i forna öst-
blocket.  

En förklaring som författarna lyfter 
fram är att när levnadsstandarden 
stiger ökar förväntningarna på 
psykiskt välbefinnande. Vardagslivets 
stress och motgångar kan upplevas 
som psykisk problematik som då 
behöver behandlas.  

Liknande tankegångar om medika-
lisering av vardagsproblem finns i psy-
kiatern Christian Rücks bok, ”Olyckliga 
i Paradiset”.  Vardagslivets utma-
ningar uppfattas som psykisk proble-
matik som vården behöver ta hand 
om.  

Att både vuxna och barn har en 
lägre tolerans idag för obehag, stress 
och frustrationer är nog väl belagt, 
men räcker detta som en förklaring till 
den stora ökningen av självupplevd 
psykisk ohälsa hos främst flickor i 
tonåren?  

De professioner som arbetar med 
barn i skolåldern ser en betydligt mer 
komplex bild än den Rück lyfter fram. 
Det finns tydliga samband mellan 
psykosomatisk   stress och livsstils -
faktorer som fysisk inaktivitet, många 
timmars daglig skärmtid och en skola 
med förväntningar på goda betyg 
men diffusa kunskapskrav. 

 
Läkaresällskapet kartlägger 
ungas psykiska ohälsa  
Svenska Läkaresällskapet fullmäktige 
tillsatte 2019 en arbetsgrupp ”kraft-
samling för barn och ungas psykiska 
hälsa”. Uppdraget var en genomlys-
ning av den självrapporterade 
psykiska ohälsan hos unga och att 
föreslå hälsofrämjande åtgärder som 
skulle kunna vända trenden. 

Arbetsgruppens kunskapssamman-
ställning beräknas bli klart i maj 2021. 

  
WHO samlar data  
om ungas hälsa  
WHO:s hälsoenkäter om ungas livsstil 

psykisk ohälsa

Varför mår 
inte barn så bra 
som de har det?
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och hälsa innehåller utförliga data hur 
ungas livsvillkor, levnads vanor och 
psykiska hälsa har utvecklats under de 
senaste decennierna. De finns i Folk-
hälsomyndighetens (FOHM:s ) enkät-
undersökningar “Skolbarns hälsova-
nor” (1). Dessa har genomförts i 
Sverige vart fjärde år sedan 1985/86 
och utgör den svenska versionen av 
WHO:s enkät (HBSC, Health Behaviour 
in School aged Children) som Lindgren 
och Lundblad analyserade i sin bok. 

Förvånande nog är resultaten av 
dessa omfattande enkäter inte så väl 
kända utanför hälsoprofessionerna 
som till skillnad mot många andra 
undersökningar speglar ungdomarnas 
egen uppfattning och visar dessutom 
utvecklingen över tid. 

Fig. 1 sammanfattar ganska väl 
huvudlinjerna i skolbarnsenkäten. Fre-
kvensen psykosomatiska stressymptom 
har i grova drag fördubblats under de 
senaste 25 åren. Högst andel återkom-
mande psykosomatiska besvär finns 
bland 15-åriga flickor, med 62 procent 
år 2017/18. Av 15-åriga pojkar rappor-
terade 35 procent sådana symptom. 
Lägst förekomst fanns bland 11- och 
13-åriga pojkar där andelen låg kring 
30 procent. Andelen 13- och 15-
åringar som uppger psykosomatiska 
besvär har ökat under 2000-talet, och 
vid mätningen 2017/18 sågs även en 
ökning bland 11-åringarna.  

 En trend med ett ökande antal 
skolbarn som uppger att de har åter-
kommande psykosomatiska besvär ses 
inom hela OECD-området men i denna 
jämförelse ligger Sverige dock över 
OECD-genomsnittet och betydligt 
högre än andra nordiska länder.  

 
Vilken roll spelar faktorer som 
missbruk och mobbning? 
Många har velat tolka resultaten som 
en effekt av ökande socioekonomiska 
problem i Sverige och pekat på 
faktorer som missbruk, hårdare sam-

hällsklimat med mobbning och rela-
tionsproblem i barnfamiljer. Det är 
plausibla förklaringar men har inga 
belägg i ungdomarnas enkätsvar eller 
annan hälsostatistik. Trenden när det 
gäller alkoholbruk och rökning bland 
tonåringar är tydlig, det har minskat 

till hälften under den senaste 20 -års-
perioden (fig. 2). 

Det finns få belägg för en ökande 
psykisk utsatthet bland unga idag. 
Trots ökningen av psykiska symptom 
anser flertalet unga i skolåldern att 
man har goda relationer till jämn -

psykisk ohälsa
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åriga, till föräldrar och till andra vuxna 
(2).  

I gruppen 11–15 år uppger omkring 
80 procent av dem som besvarat 
enkäten ”Skolbarns hälsovanor” att 
de har lätt eller mycket lätt för att tala 
med någon förälder om svåra saker, 
över 80 procent anser att familjen är 
ett tryggt stöd och över 90 procent 
känner sig aldrig ensamma.  

Förekomsten av mobbning ligger 
lägst bland OECD-länderna, även om 
den är överrepresenterad i vissa 
grupper som hos barn med psykia-
triska problem.  

Hos elever som beskriver att de 
varit mobbade handlar det vanligen 
om att ha blivit kallade för elaka 
saker, förlöjligade eller retade på 
annat sätt. Mobbningsförekomsten är 
lägst bland pojkar (<5 procent) och 
högst hos yngre flickor (11–13 år) där 
den ligger strax under 10 procent.  

 
Psykiatriska diagnoser,  
vårdkontakter och  
läkemedelsförskrivning 
En del debattörer har framhållit att 
ökningen av självrapporterade psyko-
somatiska besvär bör ses som normala 
reaktioner på tillfälliga påfrestande 
livshändelser. Detta motsägs av att det 
är en utveckling som pågått under 
lång tid och att det har skett en 
samtidig ökning av incidensen 
diagnosticerade   depressions- och 
ångesttillstånd, att förskrivningen av 
antidepressiva och psykofarmaka har 
ökat liksom kontakterna med BUP.  

I rapporten ”Psykiatrin i siffror.  
Kartläggning 2019” anges att 6,1 
procent av befolkningen 0–17 år varit 
aktuell inom specialiserad psykiatrisk 
öppen- eller slutenvård under ett 
kalenderår, d.v.s. att mer än var 20:e 
barn har haft kontakt med BUP (3).  

År 2017 fick närmare 48 500 barn i 
åldern 7–17 år en psykiatrisk eller 
neuro psykiatrisk diagnos i den speci-

aliserade psykiatriska öppen- eller 
sluten vården (Patientregistret, Socials-
tyrelsen) (4).  

 ADHD, autism, depression och 
ångestsyndrom var de fyra vanligaste 
psykiatriska diagnoserna bland både 
pojkar och flickor, men det är särskilt 
diagnoser som depression och ångest-
sjukdom som ökar bland de unga (4). 
Ökningen är mest påfallande bland 
unga kvinnor – i synnerhet bland 
flickor mellan 10 och 17 år.  

Förskrivningen av antidepressiva 
läkemedel (främst SSRI-preparat) har 
fortsatt att öka. SSRI-preparat används 
för behandling av ångest och depres-
sion men även vid behandling av 
tvångssyndrom. Ökningen i förskriv-
ningen av SSRI-preparat de senaste 
fem åren är tydligast för barn. 
Andelen flickor i åldern 10–14 år som 
fått antidepressivt läkemedel förskri-
vet ökade med nästan 60 procent 
mellan 2014 och 2018 (5).  

Hur mycket bidrar ohälsosamma 

levnadsvanor och skolstress till ungas 
psykiska symptom?  

”Skolbarns hälsovanor”, motsva-
rande undersökningar från WHO, 
Unicef samt USA:s och Kanadas folk-
hälsomyndigheter har ett omfattande 
underlag för att bedöma sambandet 
mellan psykisk hälsa och livsstils- och 
omgivningsfaktorer (6). Även om 
enkätsvaren inte speglar kausal -
samband så visar de samvariationen 
mellan livsstilsförändringar och själv-
rapporterade psykiska besvär.  Inom 
tre områden är sambanden mest 
tydliga.  

 
Minskad fysisk aktivitet  
Enligt WHO:s riktlinjer bör unga 6–17 
år ha minst 60 minuters daglig fysisk 
aktivitet. Andelen 11-, 13- och 15-
åringar som når rekommendationen 
är idag låg. Daglig motion är lägst 
bland 15-åriga flickor, 9 procent, och 

Fortsättning nästa uppslag >>>
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till jämn åriga, till föräldrar och till andra vuxna. 



högst bland 11-åriga pojkar, 23 
procent (6). Kraftigt minskad fysisk 
aktivitet och ökad tillgång till mer 
kaloririk kost har i sin tur ett samband 
med ökningen av övervikt och fetma. 
Överviktiga barn som grupp har sämre 
självförtroende och är mer utsatta för 
trakasserier och mobbning. De har 
även en högre förekomst av neuropsy-
kiatriska tillstånd (7).  
 
Ökad tid på  
digitala medier (skärmtid) 
Nästan alla unga över 11 år använder 
digitala medier dagligen enligt 
Statens Medieråd. Bland pojkar 11–13 
år är gruppen höganvändare, som till-
bringar över 4 timmar per dag vid 
digitala medier, nu 25 procent.  

Det finns tydliga samband mellan 
sömnbrist/sömnproblem och skärmtid. 
Otillräcklig sömn har ogynnsamma 
effekter på symptom som irritabilitet, 
koncentration samt inlärning. Den del 
av skärmtiden som ägnas åt dataspel 
och sociala medier har visat sig speci-
ellt svår att begränsa och tar tid från 
andra aktiviteter (8).  

 
Stress i skolan  
Majoriteten av alla barn trivs bra i 
skolan och skolrelaterade problem 
handlar framförallt om skolstress och 
otydliga betygs- och kunskapskrav.  

Stress i skolarbetet är också den för-
klaring som Folkhälsomyndigheten 
återkommer till i flera publikationer 
som förklaring till ungas ökade 
psykiska ohälsa (9).  

Omkring 112 700 elever gick ut 
grundskolan våren 2019. Nästan var 
fjärde elev hade inte uppnått 
kunskaps målen i ett eller flera ämnen 
och saknade därmed fullständiga 
betyg från grundskolan.  

Läroplanen från 2011 har stora krav 
på barns kognitiva/exekutiva 
förmågor, det vill säga att planera, 
organisera, resonera, reflektera och 
att självständigt utföra skolarbete.  

Även praktiska ämnen innehåller 
teoretiska krav. För godkänt betyg i 
ämnet ”Idrott och hälsa” måste man 
kunna analysera upplevelser av fysiska 
aktiviteter och föra resonemang kring 
hur aktiviteterna kan påverka hälsan 
och den fysiska förmågan.  

Allt detta bidrar till att mindre än 
hälften av grundskole- och gymnasie-
lärarna upplever att kunskapskraven 
är tydliga. Många lärare har svårt att 
förklara för elever vad som krävs för 
att få olika betyg (9).  

Mot den bakgrunden är det inte 
förvånande att skolstressen är hög. 
Andelen 13-åriga flickor som är 
stressade   av sitt skolarbete har ökat 
från 19 procent 2009/10 till 36 procent 
2013/14. Liknande ökning sågs även 
bland pojkar. Skolstressen är högst 
innan gymnasiet bland 15-åringarna 
och vid senaste undersökningen 
2017/18 var 73 procent av 15-åriga 
flickor stressade av skolarbetet.  

Kan förebyggande/hälsofrämjande 
insatser vända ohälsotrender? 

Studier som utvärderat effekterna av 
längre förebyggande program i större 

populationer av skolelever rapporterar 
ofta goda resultat som håller över tid. 

WHO:s globala projekt “Health pro-
moting schools ”(HPS) startade 1995 
med syfte att främja god skolmiljö 
med fokus på mental hälsa samt in -
lärning. Initiativet omfattar en rad 
olika insatser och uppföljningsstudier 
av HPS har därför gjorts med olika 
metoder och omfattat en rad olika 
områden.  

Trots svårigheterna att på ett syste-
matiskt sätt utvärdera så olika 
program kunde en Cochrane meta-
analys av 67 kontrollerade HPS -
studier påvisa flera positiva effekter 
av livsstils-interventioner med relation 
till psykisk hälsa. Dessa innefattade en 
normalisering av BMI, ökning av fysisk 
aktivitet, mer hälsosamma matvanor 
och minskad mobbning. Även om 
effekterna i sig var relativt små kan de 
vara betydelsefulla på befolkningsnivå 
(10). 

SBU som i Sverige utvärderat hälso-
främjande program för unga har gjort 
liknande observationer. Hälsofräm-
jande program som främjar positiva 
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livsstilsförändringar kan genom att 
påverka skolresultaten, främja social 
kompetens, öka den fysiska aktiviteten 
och minska droganvändningen, ha indi-
rekta positiva effekter på psykisk hälsa. 

Utifrån publicerade samband 
mellan psykiska symptom och livsstil 
eller livsomständigheter föreslår 
Svenska Läkaresällskapets arbets-
grupp fem konkreta interventioner 
där vi ser skolan som en viktig arena 
då man når alla unga i skolåldern.  
1. Regelbunden strukturerad fysisk 
aktivitet – gärna i anslutning till 
skoltid.  
2. Hjälpa unga att nå en balans 

mellan tid ägnad åt digitala medier 
och hälsofrämjande aktiviteter. 
3. “Livskunskapsprogram” som hjälp 
till ungdomar att stärka självkänslan, 
hantera stress och skapa positiva för-
ändringar. 
4. Främja psykisk hälsa i skolmiljön 
genom att anpassa kunskaps- och 
betygskrav till ungas utveckling och 
förutsättningar.  
5. Satsa på program för tidig 
upptäckt och stöd till unga med ökad 
risk för sämre psykisk hälsa.  

För att kunna genomföra dessa 
insatser krävs ett nära samarbete 
mellan dem som verkar för ungas 

hälsa; hälso- och sjukvård, elevhälsa, 
socialtjänst, men även föräldra- och 
elevorganisationer.  

Men vad kan göras på individnivå? 
Hur kan far- och morföräldrar bidra? 
En Google-sökning på frasen ”grand-
parents role in strengthening mental 
health” ger  7 940 000 resultat så 
frågan har ställts tidigare. Det enkla 
svaret är: Bidra med allt som föräld-
rarna skulle vilja göra men kanske inte 
hinner med. 

 
 
 

Josef Milerad
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Lady in Waiting 
Författtare: Anne Glennconner. 
Recension av: Svante Ors. 

Många av oss har säkert njutit 
av den engelska TV-serien 
The Crown, som handlar om 

drottning Elizabeth men också om 
Storbritannien under nittonhundrata-
let. Just nu är man inne på fjärde 
säsongen med Olivia Colman i rollen 
som drottningen. 

Innan TV-produktionen drog igång 
besöktes Anne Glennconner av skåde-
spelerskan Helena Bonham Carter som 
skulle gestalta prinsessan Margaret.  

Anne Glennconner hade varit 
prinsessans   hovdam och förtrogna vän 
i många år och Helena Bonham Carter 
ville veta allt om prinsessan, hur talade 
hon, hur rörde hon sig, hur rökte hon 
sina cigaretter och hur betedde hon 
sig mot andra människor?  

Anne Glennconner svarade 
välvilligt   på alla frågor men insåg sam-
tidigt att världen borde få veta san-
ningen om hennes arbetsgivare och 
inte läsa de skandalösa böcker som 
givits ut om prinsessan.  

Så vid dryga 85 års ålder satte hon 

igång att skriva sina memoarer om sitt 
liv som hovdam i trettio år men också 
om det spännande och ovanliga liv 
hon levt som maka och mor i en 
förmögen brittisk adelsfamilj. 

Redan som barn blev Anne Glenn-
conner (som då hette Coke) vän med 
prinsessorna Elizabeth och Margaret, 
familjerna umgicks och Annes mor 
tjänstgjorde sedermera som hovdam 
till drottning Elizabeth.  

Vid 18 års ålder blev Anne presente-
rad vid hovet och sedan vidtog debu-
tantbalerna som var en slags äkten-
skapsförmedling för adliga ungdomar. 
Det gällde att gifta sig rätt och aldrig 
under sin rang. Ett par år senare blev 
hon uttagen att vara en av tärnorna 
vid drottning Elizabeths kröning. 

1956, vid 24 års ålder, gifte sig Anne 
med Colin Tennant, son till baron 
Glenconner. Maken hade inte lika 
långa anor som Annes familj vilket fick 
Annes snobbige far att inte lägga bort 
titlarna med svärsonen.  

Bland gästerna på bröllopet fanns 
drottningmodern, drottning Elizabeth 
och prinsessan Margaret. Som 
fotograf hade man anlitat Antony 
Armstrong Jones, societetsfotograf på 
modet. Han kallades lite hånfullt Tony 
Snapshot men blev prinsessan Marga-
rets make. Hon hade ju tidigare för-
vägrats gifta sig med den frånskilde 
Peter Townsend. 

Paret Glennconner hade ett ganska 
stormigt äktenskap. Colin var charmig 
och knöt lätt kontakter men kunde 
också få förfärliga utbrott när något 
gick honom emot. Han kom från en 
bankirfamilj och köpte bl a. en ö i 
Västindien, Mustique, som blev en 
tummelplats för kändisar som Mick 
Jagger och David Bowie. 

När prinsessan Margaret och Antony 

Armstrong Jones gifte sig fick de som 
bröllopspresent en tomt på ön där man 
också byggde ett tjusigt hus åt dem. 
Armstrong Jones trivdes aldrig där 
medan prinsessan älskade platsen och 
det privatliv hon kunde njuta av där. 

Anne Glenconner reste med 
prinsessan   till många platser i samväl-
det och hennes plikter bestod i att se 
till att prinsessan alltid hade det bra, 
att rätt mat och rätt drinkar servera-
des, att hotellen var av god klass eller 
ge tips om samtalsämnen med den 
president, borgmästare eller företags -
ledare som stod som värd för evene-
manget. 

Paret Glennconner fick fem barn, 
tre pojkar och ett tvillingpar, flickor. 
De olyckor och tragedier sönerna fick 
utstå klarade Anne av med sitt goda 
kontaktnät och sin brittiska ”stiff 
upper lip”.  

En son blev heroinmissbrukare och 
dog av sin nedbrutna hälsa, en son 
kom ut som homosexuell och dog i 
AIDS och den tredje sonen höll på att 
omkomma i en motorcykelolycka i 
Sydamerika. Utan de privata flyg som 
hämtade hem sonen och de specialist-
läkare som tog hand om honom hade 
han aldrig klarat sig.  

Boken är skriven på en elegant men 
inte svår engelska och är en riktig blad-
vändare. För den som är nyfiken på 
denna fantastiska dam kan man finna 
både föredrag och besök i TV-sofforna 
på Youtube och i Sveriges Radios arkiv 
finns ett program Stil från 27 
november 2020 där hon porträtteras. 

En sista tanke, vi som är seniorer 
borde skriva ner våra minnen för våra 
barn och barnbarn. Även om våra liv 
inte varit så dramatiska som Lady 
Annes, har vi alla en historia att 
berätta.

Läsvärt

Spännande bok om hovdamen  
Anne Glennconners spännande liv 
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Den begåvade systern   
som aldrig fick chansen
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För dig ska musiken  
bara vara ett smycke  
Författare: Ellinor Skagegård 
Recension av: Anna Hoffstedt 
 

Berättelsen om tonsättarinnan 
Fanny Mendelssohn är en 
ovanligt lätt bok, endast 378 

gram, men med ett mycket rikhaltigt 
innehåll. Den tio sidor långa käll -
förteckningen, som rymmer skrifter på 
tre olika språk, styrker uppfattningen 
att författarinnan gjort ett gediget 
forskningsarbete.  

Det är dock en bok, som säkert kan 
läsas med stor behållning, även av den 
som inte är så bevandrad i musik. En 
trevlig liten ordlista förklarar på ett 
pedagogiskt sätt många facktermer. 

Tonsättarinnan Fanny 
Mendelssohn , 1805-1847, placeras 
skickligt in i en historisk ram, som 
rymmer utblickar mot bl.a. filosofi, 
litteratur   och andra kulturella ytt-
ringar. 

Hennes judiska bakgrund analyse-
ras ingående. Den som till äventyrs 

trodde att antisemitism var en ny före-
teelse i 1900-talets Tyskland får snabbt 
lära om. 

I likhet med många andra tyska 
judar konverterade familjen 
Mendelssohn   till kristendomen med 
förhoppning om att bättre integreras i 
det tyska samhället, kulturellt och 
socialt. 

Fannys familj var förmögen och 
därför ansågs hon vara priviligierad. 
Enligt min bedömning kan detta dock 
diskuteras. För en välbärgad borgerlig 
kvinna skulle en verksamhet i den 
offentliga miljön äventyra hennes 
sociala ställning.  

Om hon däremot varit en fattig 
mans dotter skulle hon kunnat bli 
känd för världen som en musiker av 
högsta rang. Trots att hennes far 
ansågs liberal så påminde han Fanny 
om hennes huvudsakliga uppgift – att 
vara kvinna. Hon uppmuntrades 
visserligen   att spela piano och i viss 
mån även att komponera, men endast 
inom ramarna för den privata sfären. 

Hur kunde det kännas att vara fyra 
år äldre storasyster till underbarnet 
Felix Mendelssohn? 

Nåja, länge ansågs Fanny minst lika 
begåvad. Hon imponerade stort på 
dåtidens förbiresande musikkändisar, 
som pianisten/kompositören Johann 
Nepomuk Hummel och tonsättaren 
Carl Maria von Weber. 

Fanny tycks dessutom ha varit osed-
vanligt flitig. Under ett drygt år, när 
hon fyllde fjorton, komponerar hon 
38 sånger, flera pianostycken och ett 
försök till sakralt körverk. 

Det blir dock så sakteliga alltmer 
uppenbart att fadern uppmuntrar 
lillebror   Felix på bekostnad av systern. 

Fanny är medveten om detta men 
någon rivalitet syskonen emellan 
verkar ej ha funnits. 

När Fanny är femton år möter hon 
för första gången sin blivande make, 
bildkonstnären Wilhelm Hensel. Hon 
förblir, sannolikt i många år, totalt 
ovetande om att han anhåller om 
hennes hand. Han godkänns nämligen 
inte av hennes föräldrar. 

Det blir dock giftermål – men först 
åtta år efter deras första möte. Fanny 
kunde inte ha valt en bättre make. 
Han stöttade och uppmuntrade 
hennes musikaliska utövning. 

I maj 1827 publicerar Felix tolv 
sånger, Gesänge op. 8. Tre av dessa är 
skrivna av Fanny, varav den ena, med 
titeln Italien, fick stor spridning. Den 
blev också populär utanför Tysklands 
gränser, bl.a. vid det engelska hovet. 
Inför den brittiska kungafamiljen fick 
Felix erkänna, att sången var kompo-
nerad av systern. 1830 låter Felix ge ut 
en sångsamling, där ytterligare tre av 
Fannys verk får plats. 

Ett verk som dock gavs ut i hennes 
eget namn (Fanny Mendelssohn-
Hensel) är stråkkvartetten i Ess-dur. 
Den fullbordades 1834 och är i högsta 
grad hörvärd, men framför allt väldigt 
rolig att spela. Jag hade nöjet att få 
framföra den förra våren, samma dag 
som ”För dig ska musiken bara vara 
ett smycke” lanserades. 

Avslutningsvis en personlig reflek-
tion. Felix Mendelssohn-Bartholdy har 
skrivit närmare fyrtio orkesterverk 
(inklusive tretton stråksymfonior). 
Man kan bara spekulera över vad 
Fanny hade kunnat komponera om 
hon hade fått samma förutsättningar 
som sin lillebror.



                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Kan man få ett glas vatten 
Författtare: Torsten Mossberg. 
Recension av: Sten Lindahl, MD, PhD, 
och professor em. Karolinska Institutet. 
 

D
enna bok, omfattande 
drygt 90 sidor text och 
illustrationer har av 
författaren  , Torsten 

Mossberg, rubricerats som ”Ett slags 
memoarer”. Boken är en lättläst och 
insiktsfull vandring genom en viktig 
specialitets utveckling och olika per-
sonliga händelser vilka ger en läsvärd, 
tankeväckande och tidstrogen beskriv-
ning. 

Som jämnårig kollega är det lätt att 
nicka igenkännande under läsning av 
de olika episoderna och beskriv -
ningarna. På ett underhållande sätt 
beskrivs anestesi och intensivvårds -
specialiteten såväl till sin natur, vilket 
ofta är svårt att sätta sig in i för 
lekmän, som till svårigheterna under 
tidig utveckling av specialiteten. 

Författaren har, på ett utmärkt sätt, 
lyckats att via de olika fallbeskrivning-
arna fånga händelser som illustrerar 

aktiviteter inom en ännu icke helt 
utvecklad specialitet som målmedve-
tet blickade framåt. Detta gäller både 
anestesi och intensivvård vilka på ett 
förståndigt sätt beskrivs så att lärdo-
marna då ledde till en välutvecklad 
och trygg verksamhet idag.  

En specialitet som fortsätter att 
vara med i frontlinjen avseende 
senaste innovationer och nya kunska-
per. Jag tänker speciellt på utveck-
lingen av den artificiella ventilationen 
och inte minst på den svältande multi-
traumatiserade mannen som höll på 
att gå under av näringsbrist men som 
tack vare de senaste kunskaperna om 
total parenteral nutrition kunde åter-
föras till ett normalt liv.  

En tacksam patient som någon tid 
efter utskrivningen från intensiv -
 vården besökte avdelningen och, som 
tack, bjöd på färska bullar till kaffet.  

En närmast revolutionerande 
behandling som på ett avgörande sätt 
stimulerade inte minst författaren till 
en livslång aktivitet för att förbättra 
kunskap om nutritionsfrågor inom 
medicin och intensivvård. En händelse 
som säkert förmådde författaren till 
denna bok att i glädje stämma upp en 
hyllningssång för parenteral nutrition, 
men också för andra förnämliga fram-
gångar för anestesiologin och 
intensiv medicinen.  

Vi som har varit med under många 
år och har kunnat följa utvecklingen 
av sjukvården kan säkert känna igen 
och förstå olika episoder som Torsten 
Mossberg beskriver på ett under -
hållande och lättsamt sätt. 

 ”Kan man få ett glas vatten?” är 
en läsvärd, intressant och trevlig bok 
som verkligen kan rekommenderas till 
en bred läsekrets. 

 

Läsvärt

Lättläst och insiktsfullt om  
en viktig specialitets vandring 
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Svensk  
Medicinhistorisk tidskrift 
Recension av: Josef Milerad. 

 

V
ar går gränsen mellan en 
tidskrift som utkommer 
sällan och en bok?  Man 
kan diskutera utgivnings-

frekvens, format, aktualitet och 
andra definitioner, men går man på 
känslan så är Svensk Medicinhisto-
risk Tidskrift mer en litterär årsbok 
än tidskrift. 

Omfånget är 211 sidor (plus ett 
supplement!) och både formatet 
och layouten ger en läsupplevelse 
som bara en bok kan ge.  

Det handlar inte bara om att 
bidragen är skrivna på en litterär 
svenska som är svår att hitta i 
slarvigt formulerade tidningstexter. 
Författarna har också fått ett 
utrymme som ger ämnet rättvisa på 
ett anat sätt än vad tryck -
ransonerade tidningar kan bjuda på. 

Välskrivet m
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Men så till innehållet. Det är en 
stor variation från beskrivningar av 
gångna tiders sjukdomar och tankar 
om deras uppkomst till porträtt av 
framstående eller kontroversiella 
medicinare och mycket annat.  

Vad gör störst intryck på läsaren i 
detta nummer?   

Utan  att gradera vill  jag vlyfta 
fram fyra bidrag. 

Sten Iwarsson tar upp striderna 
om smittornas natur, från miasma-
hypotesen till mikrobiologin, ett 
aktuellt ämne i pandemitider.  

Alexandra Nikolaidis och Peter 
Nilsson har skrivit en högaktuell 

krönika om Kommittén för landsflyk-
tiga intellektuella 1933 - 1940. En 
viktig påminnelse i dagens 
migrations debatt där slentrian- 
bilden av migranten är en ung man 
som uppger fel ålder och försörjer 
sig olagligt.  

Eva Åhrén har skrivit om 
moulager, och på omslaget finns en 
av dessa konstnärligt avancerade 
vaxavbildningar av sjuka eller friska 
kroppsdelar eller organ.  

Det speciella är att Eva Åhrén har 
identifierat den faktiska personen 
bakom moulagen genom patient-
journaler.  

Lars Sjöstrand, psykiater och bero-
endeläkare tecknar ett porträtt av 
Bertil Malmberg, produktiv 
författare  , översättare och ledamot 
av Svenska Akademien, men med ett 
liv präglat av missbruk och psyko-
tiska episoder. Vilket samband detta 
kan ha haft för hans diktning analy-
seras insiktsfullt.  

 
*** 

De som vill läsa dessa och övriga 
bidrag kan beställa ett exemplar från 
http://www.medicinhistorisktid-
skrift.se/index.php?id=prenumerera-
bestaell.

med stort och varierat innehåll 

Innehållsförteckning nummer 1 2020
Originalartiklar 
1. Striden om smittans natur. 
Sten Iwarsson. 
2. Ambroise Paré och Bartolomé 
Hidalgo de Agüero – två pionjärer inom 
kirurgi. 
Bo Lindberg. 
3. Spetälska och tuberkulos  
i Hälsingland.    
Måns Hedin. 
4. Irisdiagnostik. 
Bo Lindberg. 
5. Clara Emilia Smitt: från Salt-
sjöbadens sanatorium till fältsjukhuset 
i Velestino under grekisk-turkiska 
kriget 1897. 
Ann Margret Mellberg.   
6. Mårten Triewald som  
farmakologiskt  
orienterad själsläkare år 1743. 
Nils-Erik Landell. 
7. Med Dr Gustaf Alling. 
Henry Svensson. 
8. Svenska Kommittén för lands -

flyktiga intellektuella 1933-1940,  
en kamp förd i motvind. 
Alexandra Nicolaoides och Peter M Nilsson. 
9. Historien om THX – hur en 
veterinär medicinare från Småland 
skapade Sveriges största medicinska 
konflikt genom tiderna. 
Maria Josephson. 
10. Drottningholm – Världsarv med 
medicinhistoria. 
Jan Malmstedt. 
11. Hud- och könssjukdomar i vax: 
Moulager i Stockholms medicinhis-
toriska museums samlingar. 
Eva Åhrén. 
12. Tal om de på Djur anställde Röns 
och Försöks opålitelighet vid  
tillämpningen på Människan kropp – 
Referat och kommentarer.  
Lars-Erik Appelgren. 
 
Recensioner 
1. Jan Halldin. 
Annika Berg, De samhällsbesvärliga; 

Förhandlingar om psykopati och kverulans i 
1930- och 40-talens Sverige. 
2. Carl-Magnus Stolt. 
 Gunnar Broberg: Mannen som ordnade 
naturen: En biografi över Carl von Linné. 
3. Leif Bojö. 
Stig Andersson: En kamp för livet, sjuk -
vårdens utveckling från medeltid till nutid. 
4. Nils och Gunilla Landell. 
Anna Gustafsson och Lisa Röstlund:  
Konsulterna – Kampen om Karolinska.  
5. Nils och Gunilla Landell. 
Barbro Gustafsson med flera: 
Psyksystrar berättar. 
6. Nils Landell. 
Bo S Lindberg: Obstetriska instrument 
 
Bakvagnen  
1. Malaria eller Frossan på Öland under 
1800-talet. 
Ingrid Klefbäck. 
2. Sjöman nästan utan symtom gav upphov 
till det sista smittkoppsutbrottet i Sverige. 
Åke Spross.  
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HÖRS
STUNDOM

TACKA

VISIONÄR
SOM

VALAN

BILDAR
RUT-

MÖNSTER

LÖPS
I

AFFEKT

Vad kallar verskonstens
lärde en sammanfogning

av satser eller uttryck
utan hjälp av konjunktio-
ner. Som t.ex. Han kom,
han såg, han segrade?

Romarna hade sin
Bacchus, fruktbarhetens
och vinets gud. Grekerna
kallade honom för Diony-
sos, men också de gamla

etruskerna hade sin
vingud. Vad hette han?

HAR
MUSSLA
BLEV MILT
SAGT EN
ROLAND

SPETSAT
KRYDD-
GRÖNT
VANS

FIENDE

Vad då då?

Vem då då?
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EN
VÅNDANS

TRÄD-
GÅRD
GIFT

MÅHÄNDA
SOM

LOCKADE

MINDRE
VETAN-

DE

RUNT

HÖR TILL
HYLL-
NING

SÄGS
OCKSÅ

BLIR DÅ I
MORGON
TAKKUPA

VERA
SOM
VÄXT

HJÄRTE-
RUM

EN LÄR
VARA JAG
KANSKE

SÅ

FÖLJER
FLOD

“TALAR MED
BÖNDER
PÅ BÖN-

DERS VIS”
ÖVERRAS-

KANDE
O-

KRÄVANDE

EN DEL
AV

TV-SPEL

STÖRAN-
DE

GÖRANDE
TALTRATT

IN-
KASTAT

STEG-
RING SOM
SMÄLLER

HÖGT

TÄTTING
FASLIGT
FAGRA

EN I
KLANEN
FYKER

ILA I
TYSKAR-

NAS
NORGE

ENTRÉ-
AVGIFT
FJÄLL

SURRA

KAN MAN
VARA ÖVER

VATTEN
SPÅR

FICK
ROLAND

ATT RASA

MOLIÈRES
ALCESTE

DRILL

LÄR KATT
I MISS-

TÄNKT FALL
FOG

KRÄVER
KORT
SOM
PORT

ÄR
STUNDOM
MASKA

INGEN DÅ
HOPPET
SVIKER

MINUS I
MANEGEN

KAN
DRIVAS IN

TAL DE
FÖRLÄNGER

BIDAR
PÅ BÄNK

SIBYLLANS
SPÅDOM

FLOTT
SOM SLOTT

GÅTANS
TSAREV-

NA

MAG-
SLANG

NOG
SÅ
ILLA

HALLÅ
DÄR!

BORTA I
SKOGEN
MULANS

MOR

SKEN-
BEGREPP
KÄNGA

TIDIG
SUV
HÖG

VÄRMER
VRIST

HADE EGEN
BOCK

VID
AXELÄN-

DE
FASON
BRAVUR
IBLAND

REPA
HÖRS
HÖG-

RÖSTADE

I PARITET
MED

OBSOLET

KAN HAN
BLI I SPEL
ALLDELES

SÅ

SEGLAR
I EGEN
KLASS

ANTIKT
JUBEL

ÄR
MÅNGEN

ZORN-
TAVLA

ETIKETT
RÄTT OCH

SLÄTT

INTE
ALLTID

GOD MIN

DUK-
TIGT
BRA

KARONS-
MYNT EW

Han var judisk rättslärd,
filosof och medicinare. Under
en tid på 1100-talet var han
läkare hos sultanen Saladin,

Jerusalems befriare och
korsriddarnas kraftfulle

motståndare.

Vem då då?

Selma Lagerlöfs majorska
bjuder på katastrofal

julmiddag på Ekeby. Vad
serverades här som varmrätt?

Under julnatten festar
kavaljererna med den onde
själv. Vad bjuds att dricka?

Vad då då?

Grattis alla  
snabbtänkta  
korsordslösare!

Var så goda! 
Här är ett 
nytt kryss   
att gympa  
hjärnan 
med! 
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t Hallå alla entusiastiska korsordslösare!  
I vanliga fall brukar vi publicera max 20 rätta svar. 
Men denna gång har vi fått så många svar och så 
många trevliga vykort med jul och nyårshälsningar så 
max 20 känns fel. Så här kommer de 30 först 
öppnade  rätta lösningarna på kryss 4 – 2020.  
t Ta chansen att bli omnämnd som vinnare i nästa 
nummer! Då måste vi ha korrekta lösningar senast 30 
mars. Skicka ditt ifyllda korsord till Josef Milerad,   
Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.  

Här är de  
30 först öppnade  
rätta svaren   
på kryss 4 - 2020.

1.   Stig Posserud, Göteborg.   
2.   Lena Smith, Uppsala.  
3.   Eva Tuninger, Lund.  
4.   Henning Höjer, Nyköping.  
5.   Krister Delin, Kungsbacka.  
6.   David Bergqvist, Sollentuna.  
7.   Ulf Hanson, Uppsala.  
8.   Mats Weström, Luleå.  
9.   Bengt Lindell, Kalmar.  
10. Britta Alling, Lund.  
11. Lars Gottberg, Stockholm. 
12. Frederic Berglund, Sollentuna.  
13. Karin Margareta Söderberg, Visby.  
14. Margareta Fridh, Kristianstad.  
15. Ebbe Lyrenäs, Malmö. 
16. Tore Kassman, Arvika.  
17. Sten Iwarsson, Sävedalen.  
18. Kristine Karlsson, Nyköping.  
19. Barbro Östholm, Frändefors. 
20. Sven Erik Mattisson, Alvesta.  
21. Sonja Stenqvist Klingen, Göteborg.   
22. Karl-Gösta Ljungström, Stockholm.  
23. Ann Christine Zell, Halmstad.  
24. Lars Göran Larsson, Säve.  
25. Kathrin Josefsson, Lycksele. 
26. Bengt Erik Alm, Växjö. 
27. Barbro Lagercrantz, Karlskrona.  
28. Olof Wikstrand, Åhus.  
29. Cecilia Trovallius, Nacka.  
30. Per-Erik Åbom, Jönköping.  


