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W

orld Values Survey är
ett internationellt
forskarnätverk som
sammanställer ”kulturkartan”, en ofta citerad grafisk representation av länders kulturvärderingar. Det är ett koordinatsystem där
x-axeln speglar värderingar från traditionellt religiösa till helt sekulära.
Y-axelns skala speglar synen på
individen kontra gruppen – hur vi
värderar den enskildes möjligheter till
autonomi och självförverkligande
kontra familjens och samhället behov.
Sverige är inte oväntat världens
mest extrema land – vi ligger högst
när det gäller kombinationen sekulära
värderingar och synen på individens
autonomi. I motsatta hörnet hittar vi
traditionella klansamhällen i Afrika
och Mellanöstern och mer i mitten åt
det sekulära hållet katolska länder i
central- och Sydeuropa.
Många i Sverige är säkert stolta
över hur vi har tagit täten när det
gäller frigörelse från föråldrade traditioner och synsätt, men färre har
funderat över konsekvenserna av att
individens autonomi går före flertalet
andra hänsyn.
En situation som då och då inträffar i
skolan är att en elev hindrar andra

från att passera genom att blockera
en dörr med en möbel eller på annat
sätt. Lärare som i denna situation
fysiskt flyttat på eleven och möbeln
har blivit dömda i domstol för kränkning. Tvingar man en elev som stör att
flytta på sig har man kränkt dennes
autonomi. Att lärare inte vågar
ingripa vid bråk eller skadegörelse på
grund av risken att bli fällda i domstol
är väl känt och har bidragit till att
anarki råder på en del skolor.
Provtagning behöver ingen gå med
på mot sin vilja inte ens för smittsamma sjukdomar, trots att smittskyddslagen egentligen säger något
annat. Det utnyttjas idag av dem som
begått grova brott och ska utvisas från
Sverige. Eftersom flertalet länder
kräver ett Covidtest för inresa kan den
utvisningsdömde vägra provtagning
och därmed få stanna i Sverige på
obestämd tid.
Det nu mest aktuella exemplet på
konsekvenserna av vår långtgående
autonomi är debatten om vård- och
omsorgspersonal ska vara vaccinerad.
I länder och regioner med en
mindre kategorisk syn på individens
självbestämmande går samhällets
ansvar att skydda medborgare från
smitta före individens preferenser.
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I delstaten Kalifornien måste alla
kontaktyrken inklusive lärare vara
vaccinerade eller riskera avsked.
Samma gäller samtliga federalt
anställda tjänstemän och försvarsmakten i hela USA.
I Sverige behöver sjukvårds- och
omsorgspersonal varken uppge om
man är vaccinerad eller låta vaccinera
sig. Arbetsgivaren har inte rätt att
tvinga personal att ta vaccin men har
möjlighet att omplacera en anställd
om särskilda skäl föreligger enligt
Statens medicinsk-etiska råd (Smer).
Det behöver inte få stora konsekvenser för vaccinskeptiker, omplacering
kan även innebära arbetsbefrielse
med full lön.
Var ska vi dra gränsen mellan den
personliga autonomin och risken att
ovaccinerade som arbetar med kritiskt
sjuka patienter eller multisjuka äldre
kan smitta dessa med svår sjukdom
eller dödsfall som följd? Många riksdagsledamöter och andra politiskt
valda tycks ha svårt att tydligt ta ställning för det som är
moraliskt rätt. Vi läkare
med lång erfarenhet
kanske behöver hjälpa
de vankelmodiga.
Josef Milerad
t Tidningen Seniora Läkare ges ut av Seniora
Läkare, intresseförening i Sveriges läkarförbund.
Tidningen ges ut med fyra nummer per år.
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Min kropp är bara min
och bara jag bestämmer…

ledare

Sjukvården behöver
utsikten från 70-årshöjden

Ä

ntligen stod jag i talarstolen
svingandes ordförandeklubban. Längtan efter ett möte
mellan medlemmar i
Seniora Läkare har varit stor.
43 dubbelvaccinerade medlemmar
slöt upp i Karolina Widerströmsalen i
Svenska Läkaresällskapets hus den 16
september. Glädjen över att äntligen
få träffas var påtaglig.
Vid årsmötet beviljades styrelsen
ansvarsfrihet för år 2020. Valberedningen hade en ganska lätt uppgift
eftersom de styrelsemedlemmar som
var uppe till val, Christina Berntsson
(reseansvarig) och Margareta Linder,
samt undertecknad ville vara kvar i
styrelsen och valdes med acklamation.
Styrelsen redogjorde för en motion
till Läkarförbundets fullmäktige i
november som går ut på att Seniora
Läkare vill ha representation i fullmäktige. Idag lånar vi ett mandat från
Sjukhusläkarna. Vidare vill vi ha plats i
förbundsstyrelsen även i framtiden
och att förbundet utreder på vilket
sätt seniora läkares erfarenhet kan tas
till vara bättre än för närvarande.
Christina Berntsson berättade om
kommande resor, läs på sidorna 10-13.
Marianne Ors lockade med årsmötet i
Karlstad i vår, samt lovade, efter att ha
hört medlemmarnas åsikt, att planera
för ett höstmöte i Oslo.
Efter lunchen fick vi njuta av två
intressanta föreläsningar: Helge Rask
Andersen som hoppat in i stället för
den förhindrade föreläsaren som
skulle talat om anosmi, berättade
fängslande om vårt komplicerade
inneröra och nyaste landvinningar för
en bättre hörsel till alla från småbarn
till seniorer. Stort tack Helge för att du

ställde upp med så kort varsel!
Därefter talade Fredrik von Feilitzen om arkitekten Carl Westman och
Läkaresällskapets vackra och speciella
hus, läs mer på sidorna 8-9.
Vid kaffet och lunchen talade vi om
bekymmer och glädjeämnen under
pandemin; bristande äldrevård,
störande osämja mellan kollegor,
hetsigt debattklimat och inte minst
medias roll som förmedlare av information och desinformation. Ja, vad
har varit sanning och vad har varit
mest tyckande och rent av lögn i det
som förmedlats. Vad har vi lärt oss
inför nästa pandemi eller katastrof?
Vi har lärt oss att det är viktigt med
tydlighet kring ansvarsfördelning
mellan stat, region och kommun.
Det behövs en förstärkning av
medicinsk kompetens i kommunal
vård liksom bra samarbete mellan
myndighetsföreträdare, forskare och
kommunikatörer.
Vården måste få mer resurser och
det behövs en kraftfull nationell samverkan kring fördelning av dessa.
Det måste finnas tydliga rutiner för
prioriteringar i vården vid en
pandemi. De instruktioner för prioriteringar som lanserades från lokala
regioner och Socialstyrelsen var delvis
motsägelsefulla. Här måste man
fundera mer, framför allt utgå från
den nationella prioriteringsplattformen. Denna måste utvecklas med
exempel och diskussioner.
Informationen från Folkhälsomyndigheten har präglats av en intellektuell ton och på grund av detta
varit svår att förstå för stora grupper i

samhället. Man har ”rekommenderat”
att vi inte skulle åka till fjällen i stället
för att säga: Åk inte till fjällen!
Mycken av den bristande informationen har berott på att en pandemilag inte var på plats förrän ganska
sent i pandemiförloppet och att man
då fick förlita sig på ordningslagen
som grund för restriktioner. Brist på
relevant lag gjorde att budskapen
blev onödigt otydliga.
Man behöver hitta vägar att nå ut
till alla delar av befolkningen (olika
språk, olika kommunikationskanaler).
Desinformation måste motarbetas.
Hur kan vi seniora läkare medverka
till en bättre beredskap inför nästa
större samhällshot?
Vi har tack vare lång tid som aktiva
inom hälso- och sjukvården erfarenheter av bristande men också bra
styrning av vården. Vi vet vilken kompetens som behövs i skiftande vårdformer. Vi vet hur stor betydelse det har
att ledande positioner besätts av
läkare och att dessa får utrymme och
mandat att ta ansvar. Utsikten från 70årshöjden är väldigt bra.
Vår röst behövs och vi måste höras i
flera kanaler; i lokala läkarföreningar,
via debattartiklar i pressen och
digitala media.
För övrigt anser jag att alla bör vaccinera sig om det inte finns någon
medicinsk kontraindikation. Vaccinet
skyddar den vaccinerade och hens omgivning. Minns att vi inte
fick arbeta i vården
utan att ha ett
godkänt tuberkulin.

Torsten Mossberg, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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Referat från årsmötet 2021
Text: Marianne Ors

Krokodilens
hemlighet kan
kanske förbättra
din hörsel

M

ed en dags varsel åtog
sig Helge Rask Andersen,
senior professor i experimentell otologi vid
Uppsala universitet, att hoppa in och
fylla tomrummet efter en föreläsare
som tvingats lämna sent återbud.
Det blev en elegant bildexposé om
det mänskliga innerörat och dess fantastiska yttre och inre hårceller, där vi
fick se hur hårcellernas stödjeceller
dansar i takt med inkommande ljud.
Tillgången till ett elektronmikroskop år 1982 blev starten för Helge
Rask Andersens egna studier av innerörats strukturer, där de 3 400 inre hårcellerna är så små att de allesammans
får plats på ett knappnålshuvud.
Föredraget genomsyrades av föredragshållarens egen fascination och
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förundran över naturens skapelser
parad med en varm önskan att kunna
hjälpa människor, speciellt barn, som
drabbats av grav hörselnedsättning
eller dövhet.
Helge Rask Andersen inledde med
ett citat av den tyske filosofen
Immanuel Kant, grundare av den
kritiska filosofin: ”Att inte kunna se
isolerar dig från föremål, att inte
kunna höra isolerar dig från människor.”
Vi påmindes sedan om att flera av
Ludwig van Beethovens (1770-1827)
stora verk tillkom när han i det
närmaste var döv. Dokument talar för
att Beethoven besvärades av en tilltagande hörselnedsättning redan 1798.
Hörselnedsättning är en folksjukdom som drabbar en stor del av

befolkningen. Enligt vår föreläsare är
det den tredje vanligaste kroniska
sjukdomen hos människan. En av tre
personer över 65 år har problem med
hörseln och över 70 års ålder är mer än
50 procent drabbade på ett sätt som
påverkar deras livskvalité.
Tidigt i livet är förekomsten av
hörselnedsättningar relativt sett låg,
cirka tre promille av alla nyfödda har
en hörselskada av varierande svårighetsgrad. Följderna av en hörselnedsättning så tidigt i livet är allvarliga.
Det är hjärnan som tolkar ljuden, och
det finns en tidslucka upp till cirka tre
års ålder när hjärnan är som mest mottaglig för att bygga upp hörselminnen. Brist på auditiv stimulans under
Fortsättning nästa uppslag >>>
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den här perioden får fatala konsekvenser för människans tal- och
språkfunktion.
Den vanligaste orsaken till
medfödd hörselskada är genetisk.
Över 80-talet gener har visats ligga
bakom hörselnedsättningar som
inte är associerade med andra
medicinska tillstånd. I mer än 50
procent av fallen föreligger en
mutation i en enda gen, GBJ2, som
kodar för proteinet Connexin 26
(Cx26).
Det är ett cellmembranprotein
som har betydelse för kaliumjonernas återflöde till endolymfan
i innerörat. En störd kaliumtransport anses vara den viktigaste
patofysiologiska förklaringen till
hörselnedsättningen.
Helge Rask Andersen var en av
de första i Sverige att operera döva
barn och lägga in cochlea-implantat (CI). CI kan användas för att stimulera hörselnerven när hårcellerna inte fungerar.
Helge lärde sig tekniken under
en forskarperiod i Los Angeles, där
han också lärde sig att lägga in
hjärnstamsimplantat på döva människor där hörselnerverna är förstörda.
Motståndet mot CI var initialt
stort i läkarkåren, både i USA och i
Sverige. Idag är metoden väl
etablerad. Barn med grav hörselnedsättning fångas upp via screening redan i nyföddhetsperioden,
och efter utredningar opereras
barnen tidigt, före ett års ålder
med CI bilateralt.
Åhörarna på årsmötet fick följa
en liten pojke på film när han vid
fem månaders ålder för första
gången fick uppleva ljud via sina
implantat och sedan följa hans
joller och talutveckling fram till
fem års ålder när han pratade på
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som vilket litet barn som helst.
Nå, vad är det då för hemlighet
krokodilerna bär på? Åhörarna
hölls på sträckbänken i det längsta.
Jo, krokodilernas hörselorgan
skiljer sig från människans på flera
sätt. Medan människan som
bekant har tre hörselben har krokodilerna bara ett.

Vad är då
krokodilens hemlighet?
Krokodilerna har en fördel till
skillnad från människan. Om deras
inre hårceller skadas kan krokodilerna växa ut nya inre hårceller via
sina stödjeceller. En sådan regenerativ förmåga saknar människan.
Krokodiler är nog inte världens
enklaste försöksdjur, men vår föreläsare har nyligen givit sig i kast
med att specialstudera krokodilens
inneröra i jakten på att finna förklaringen till deras förmåga att
växa ut nya hårceller. Det är en
utmanande forskning som vi gärna
vill höra mera om.

Om du vill veta mer
t Här är länkar till två radioprogram med spännande intervjuer där Helge Rask Andersen
berättar om sin forskning:
t Vetenskapsradion Forskarliv om
Helge RA:
https://sverigesradio.se/avsnitt/krokodiloron-kan-lara-oss-hurskadade-celler-i-orat-kan-repareras
t Vetenskapspodden, bland annat
om krokodilobduktion:
https://sverigesradio.se/avsnitt/174
9437

Läs mer om
hörselnedsättning
och demens på sidan 21

Referat från årsmötet 2021
Text: Torsten Mossberg

Carl W
fall och
Historien om
arkitekten
som utformade
Läkaresällskapets
hus i Stockholm
Fredrik von Feilitzen
berättade om arkitekten
Carl Westman (1866-1936) i
samband med Seniora
Läkares årsmöte på
Läkaresällskapet i Stockholm
den 16 september. Här är
några höjdpunkter från
Fredriks trevliga föredrag.

Westmans
h uppgång
t 1903 inbjöds två arkitekter för att
föreslå en byggnad för Svenska läkaresällskapet på den nyinköpta
tomten på Klara Östra Kyrkogata 10,
Erik Lallerstedt och Ernst Stenhammar.
Men det blev Carl Westman
som fick uppdraget tack vare
(sic!) att han störtade i
Katarinahissen tillsammans
med överkirurgen vid Maria
sjukhus, John Rissler.
Westman fick flera frakturer,
Rissler tog hand om honom
och fick mycket god kontakt.
Westman åtog sig sedan, efter
lyckad behandling, uppdraget
att utforma Läkaresällskapets
hus.
Han hade tidigare ritat mest villor
och möbler. Läkaresällskapets hus var
ett av de första större uppdragen.
Carl Westman är känd för flera
monumentala hus i Stockholm

liksom för ett flertal sjukhusbyggnader. Efter att ha förlorat tävlingen
om stadens stadshus till Ragnar
Östberg fick han utforma stadens
rådhus.
Karolinska sjukhuset i Solna,
invigt 1938, Röda korsets sjukhus i
Lilljansskogen, samt Beckomberga
sjukhus i Bromma tillhör hans mer
kända sjukhusskapelser.
Tomten vid Klara Östra Kyrkogata
är ganska smal, bara 20 m bred.
Westman utnyttjade tomten
maximalt. Huset inrymmer ett flertal
möteslokaler, matsal samt den stora
samlingssalen, nu döpt till Karolina
Widerströmssalen.
Huset anses vara Sveriges första
nationalromantiska hus men har
också väsentliga jugenddrag. Skulpturer i fasaden är utförda av vännen
Christian Ericsson.
Westman har inte bara ritat huset
utan också så gott som all inredning,

möbler och armatur. Den under
första delen av 1900-talet mycket
populäre dekormålaren Filip
Månsson, vän och granne till
Westman, har dekorerat stora väggpartier i föreläsningssalen och i
trapphusen.
Under 1930-talet ”moderniserades” huset, originalarmatur plockades ner, dekorationer målades över.
Under 1980-talet återfördes mycket
till det ursprungliga, dekor efter
gamla foton och ritningar återskapade bl.a. i matsalen. Man fortsatte
renovera huset inför 100-åsjubileet
2006. Senast är den stora salen upprustad men inte till det ursprungligt
ljusa skicket.
Ett flertal ugglor (Westmans favoritdjur) rävar och fula gubbar pryder
husets olika ventilationsgaller och
trappräcken så mitt i all allvarlig
nationalromantik finns ett stort
inslag av humor.
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Nu reser vi
n Vi börjar våra resor i norr 2022 i februari
och fortsätter söderut till Pommern i april.

9-11
feb
2022

n Sedan håller vi tummarna att vi tillsammans
ska få vidga våra vyer och uppleva många
fantastiska resmål igen framöver.

26-29
april
2022
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Läs mer på nästa uppslag >>>
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Text: Christina Berntsson

V

älkomna till en spännande
vinterresa som för oss norrut
i järnets, isens och arkitekturens tecken! Med tanke på
var resmålet är reser vi individuellt
till/från Kiruna, där vi samtliga tre
nätter bor på ett samiskt inspirerat
fyrstjärnigt hotell, B W Arctic Eden.
LKAB och gruvan är centrala för
Kiruna. Redan första dagen får vi en
introduktion i LKAB:s besökscentrum
för att sedan bege oss ner i världens
största underjordiska järnmalmsgruva.
På 540 meters djup i visningsgruvan får
vi lära oss hur gruvbrytningen och förädlingen går till, historiskt och idag.
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Den andra dagen ägnas åt
Jukkasjärvi, endast 17 km från Kiruna.
Varje vinter byggs det unika ishotellet
av isblock som tagits upp från Torne
älv, varje år med ny design. Vi får en
berättelse om detta världsberömda
projekt och visning av platsen, där vi
också äter lunch. Det ges tillfälle till
skulptering av is under kunnig
ledning, och för den hugade kan man
istället mot ett tillägg få göra en
hundspanntur.
I Jukkasjärvi finns även Lapplands
äldsta bevarade kyrka, från 1600- och
1700-talet, som vi besöker och ser där
också Bror Hjorts altartavla, en triptyk
skuren i teak.
Gruvdriften har satt sina spår och
omöjliggör att Kiruna kan ligga kvar

Kiruna kyrka, som även den
kommer att flyttas om ett par år.

på samma plats som nu. En ny järnvägssträckning är redan klar och planering och byggande av den nya centrumkärnan pågår efter en arkitekttävling där tio arkitektteam deltog.
Allt detta får vi höra om och göra
en stadsrundtur, där vi också ser
Kiruna kyrka med sin altartavla av
prins Eugen. Även kyrkan kommer att
flyttas om ett par år.
En lätt lunch avslutar vårt Kirunabesök – så mycket man kan uppleva
ett par dagar!
Anmälan och kontakt:
BK Travel Solutions
Tel: 040-60 60 220 (må-ons 09-13)
Mail: info@bktravelsolutions.se
Hemsida: www.bktravelsolutions.se

26-29
april
2022

S

ern
Svenska Pomm

venska Pommern hörde till det
svenska riket under lång tid,
1648-1815, och mycket minner
där fortfarande om detta. Vår
gemensamma resa börjar i Malmö dit
man tar sig på egen hand. Med buss
och färja landar vi slutligen i hansastaden Stralsund.
Där kommer vi att bo i Carl
Wilhelm Scheeles födelsehus som nu
är hotell Scheelehof. Vi är i spåren av
Gustav II Adolf och Karl XII, som
bägge landsteg här på väg söderut.
I Greifswald, också hansastad,
besöker vi Sveriges då äldsta universitet, grundat 1456. Bl.a. biskop Hans
Brask, med brasklappen, var student
här. I Greifswald hade hovrätten sitt
säte och även den s.k. generalsuperin-

Nationalparken Jasmunds
uppseendeväckande
kritklippor, benämnda Königsstuhl.

tendenten. Under stadsvandringen
ser vi bl.a. det gamla rådhuset, ansett
som den nordtyska tegelgotikens
vackraste byggnad.
I museet finns landskapsmålningar
av den romantiske konstnären Caspar
David Friedrich, som hämtade mycket
inspiration från ön Rügen, som vi
sedan ägnar en heldag. Besök bl.a. på
godset Boldewitz för förmiddagskaffe
och sedan Kap Arkona med sitt
fyrtorn, känt namn från sjörapporten,
och rester av en slavisk fornborg, Jaromarsburg.
I nationalparken Jasmund ser vi
uppseendeväckande kritklippor,
benämnda Königsstuhl.
Binz är en av öns vackra badorter
från förra sekelskiftet där vi får tillfälle

att promenera längs stranden bland de
vilhelminska sommarvillorna. Nära Binz
i Prora finns en 4,5 km lång semesteranläggning som Nazityskland skulle
använda för propaganda och indoktrinering av tyska arbetare och soldater.
Ciceron på resan är Johan
Engström, fil. dr. i arkeologi, tidigare
knuten till Riksantikvarieämbetet,
Gotlands Fornsal och Armémuseum i
Stockholm. Med sina militär- och kulturhistoriska kunskaper introducerar
han oss till det svenska arvet i denna
del av Tyskland.
Information och anmälan:
Ola Olsson Mejtresor
Tel: 0704-220174
Mail: info@mejtresor.se
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20-22
maj
2022

Välkommen till vå
Välkommen att möta våren i
Värmland och ta del av
intressanta föreläsningar.
Missa inte heller att vara
med på någon av våra
upptäcktsresor inom
kulturutbudet under söndagens utflykter!
t Karlstad har rykte om sig att alltid
vara soligt. Tack vare ”Sola i Karlstad”,
en glad servitris under 1700-talet, lever
talesättet kvar. Karlstads kommun
använder idag som symbol en tecknad
sol, som ritades av illustratören Lasse
Sandberg, till stadens 400- årsjubileum
1984: ”Karlstad är en lite gladare
kommun där invånarna har ett glatt
och öppet sinne och där solen skiner
lite oftare än på många andra platser.”
Karlstad ligger vid Vänerns norra
strand , residens- och stiftstad i
Värmland. Grundades av Kung Karl IX
1584. Under 1800-talet kom Karlstad
att få betydelse som utskeppningshamn för Klarälvdalens och
Fryksdalens bruks- och skogsbygder.

Sveriges första järnväg gick mellan
Fryken och Klarälven och togs i bruk
1849. Staden drabbades av en stor
brand 1865 där en stor del av centrala
staden ödelades.
1905 upplöstes unionen mellan
Sverige och Norge på fredlig väg och
undertecknades i Frimurarhuset vid
Stora Torget. På torget finns Fredsmonumentet som påminner härom.
Värmland är känt för att vara ett
berättelsens landskap där många författare levt och verkat i århundraden,
såsom Fröding, Lagerlöf, Geijer,
Tunström, Ferlin.
Det finns en lång tradition av att
berätta i Värmland och värmlänningarna har ett speciellt sätt att vara och
uttrycka sig och är kända för att vara
munviga. Även ett rikt musikliv finns.
Vid Klarälvens strand ligger Wermlandsoperan, ritad av arkitekt J.A.
Anderberg (som också ritat operahuset i Stockholm) där nationellt uppmärksammade föreställningar ges.
Statyn Selma Lagerlöf är placerad
mittemot operan. Årligt litteraturpris
utdelas till hennes minne.
I Sunne ligger Rottneros Berättar-

lada där Västanåteatern sedan några
år ger omtalade musik-och teateruppsättningar.
Medicinhistoriskt kan nämnas att
första hospitalet inrättades 1733 och
var ett hem för fattiga. 1905 invigdes
länslasarettet på sin nuvarande plats
och var då det största lasarettet
utanför storstäderna. Idag finns också
akutsjukhus i Arvika och Torsby.

PROGRAMMET:
Konferensen äger rum
på Stadshotellet/Elite hotell.

Fredag 20 maj:
t Vårmötet inleds på eftermiddagen
med föreläsare från AgeCap,
Göteborg, forskningscentra för
åldrande och hälsa. Rubriken är 40talisterna och det nya åldrandet.
”Dagens 70-åringar är de nya 50”.
Därpå följer ett samtal om
ensamhet som hälsorisk mellan biskop
Sören Dalevi och professor emeritus i
Socialt arbete vid Karlstads universitet,
Bengt Starrin.
På kvällen besök på Lerinmuséet

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 yrkesverksam) i Läkarförbundet kostar 912 kr/år

12

Seniora Läkare | 3 2021

(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 fortbildningar 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.

rmötet i Karlstad!
med guidning. Avslutas med mingel i
Wermlandsmuséets restaurang.

Söndag 22 maj:
Lördag 21 maj:
t Lördagens föreläsningar inleds med
ämnet Immunterapi vid cancer med
överläkare Karin Hallén, Onkologiska
kliniken Centralsjukhuset. Följs av
föreläsning om åldersförändringar i
ögat, dagens kunskapsläge och
behandling, med Karl-Johan Hellgren
överläkare Ögonsjukvård i Värmland.
Efter årsmötet kommer ett avsnitt
som handlar om covid-19. Staffan
Tevell och Anna Skogstam, infektionsläkare och smittskyddsläkare i
Värmland berättar om covid -19 och
hur vi kan bekämpa den.
Hur har Sverige
lyckats? Professor i
ledarskap vid Försvarshögskolan,
Karlstad, Ann
Enander (bilden),
ledamot av coronakommissionen, redogör för dess slutrapport som ska vara klar våren 2022.
För 100 år sedan upptäcktes insulinet och många kunde räddas till livet ,
skildrat i Läkartidningen av professor
och medicinhistoriker Peter Nilsson i
Lund. Gustaf Fröding dog i diabetes
tio år tidigare. Vilken behandling
erbjöds före insulinet? Peter Nilsson
berättar om bland annat olika kostregimer. Vi får också lyssna till Fröding i
form av musik och diktläsning
framfört av Björn Sandborgh, ordförande i Frödingsällskapet.
På kvällen festmiddag på
Stadshotellet med musik och annan
underhållning.

Under söndagen erbjuds tre alternativa utflykter.
fotspår. Lunch intas på Ulfsby
herrgård, som ligger vackert vid
sjön Fryken. Herrgården har anor
från 1500-talet. Herrgården
kallades i Selma Lagerlöfs roman
om Gösta Berling för Länsmansgården.

1. Stadsvandring. Karlstad är rik
på historia. Under stadsvandringen
får du information om stadens
historia, byggnader och konstverk.
Därefter besök på Alsters
herrgård (bilden), Gustav Frödings
födelsehem. Det är en 1700-talsbyggnad med utsikt över Vänern.
Guidning och därpå lunch.

2. Buss till Mårbacka. Mårbacka
(bilden)är Selma Lagerlöfs minnesgård. Guidad visning. Här kan du
strosa runt i Selma Lagerlöfs

3. Tur till Arvika och besök
på Klässbols linneväveri. Här vävs
dukarna till Nobelfesten bland
annat och till en del av Sveriges
ambassader. Upplev
en levande
textilindustri som har
vävt linne i
över 100 år.
Det är ett
genuint
svenskt hantverk. Turen går sedan
vidare för besök och lunch på
Rackstads museum i Arvika. Kring
sjön Racken bodde och verkade
vid förra sekelskiftet några framstående konstnärer, den s.k.
Rackstadskolonin. Bredvid museet
ligger Oppstuhage som var den
kände skulptören Christian Erikssons bostad och ateljé.

Varmt välkomna! Vi ser fram emot att träffa er. Mer exakt
information om anmälning, tider och kostnader kommer i nästa nummer
av Sjukhusläkaren och på Seniora Läkares hemsida.
Organisationskommittén genom Gunilla och Claes-Jörgen Wadsten.
Seniora Läkare | 3 2021
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Skåne-SÄL firar 20 lyckliga år!
Av Birgitta Castor,
sekreterare i Skåne-SÄL

Vi är inte någon anrik
1700-talsakademi utan en
ung livaktig förening av
nyfikna, allmänintresserade
och socialt hungriga årsrika
läkare. Vi fyller bara 20 år
detta pandemiska år 2021.
t En av stiftarna, initiativtagare och
tillika hedersmedlem fyllde nyligen 90
år, nämligen Bengt Lindskog som varit
kirurg, disputerat om galloperationer
men framför allt varit verksam som
medicinhistoriker och slutat sin yrkesbana som professor i Medicinens
historia vid Köpenhamns universitet.
Jag fick ett samtal med honom om
”hvordan det gik til” att starta SkåneSÄL
Bengt berättar: Idén att bilda en
lokal förening för pensionerade läkare
föddes under en utflykt till Dalby med
de danska seniorläkargrupperna våren
2001. Bengt hade då deltagit i ett par
av de fem själländska kretsföreningarnas aktiviteter tillsammans med Carl
Felding, privatpraktiserande i Helsingborg, bördig från Danmark.
I november kallades till ett möte
där ett 80-tal pensionerade läkare

deltog. De valde en arbetsgrupp att
planera för att bilda en förening för
pensionerade läkare i Skåne och den
19 oktober 2001 konstituerades
Skåne-SÄL. Föreningen skulle nära
samarbeta med SÄL (nu Seniora
läkare). Föreningens motto skulle
vara: ”Gagna och Glädja”.
Styrelsen bestod av Bengt Lindskog,
ordförande, Kristian Ahlström kassaförvaltare, övriga ledamöter; Anders
Biörklund, Carl Felding, Kaj Lundgren,
Sune Wetterlin och Ann Voigt. Årsavgiften föreslogs vara 100 kr. Det är
den fortfarande och ekonomin är i
balans!
Till gagn och glädje har föreningen
årligen hållit sex medlemsmöten med
föredrag och vinmingel, oftast i Lund,
ibland i Malmö.
Bland föreläsare märks: Ärkebiskop
em. KG Hammar, riksdagsledamot
Barbro Westerholm, polisinformatör
Eva-Gun Westford och prof. Nils
Tryding samt styrelsemedlemmarna,
där originellast var Christer Carlsson
med amatörteater. Vi har gjort flera
utflykter till skånska pärlor och längre
utflykter till Blekinge, Köpenhamn,
Aarhus och till Tyskland: (I Gustav II
Adolfs och Luthers spår). Vi har av Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet
inbjudits till föredrag med gåsfest
kring den 10 november varje år.
Föreningen har utkommit med två

böcker med korta underhållande
berättelser av patienter och läkare.
Titlarna har varit likartade: Svärdslukerskan 2006 och Svärdslukaren 2014.
Vi har haft det bra under våra 20 år.
Det visas bland annat av stabilitet i
styrelsen. Bara fem ordföranden har
avverkats, varav Stephan Palmstierna
suttit i 14 år, nuvarande sekreterare i
12 år och kassören i 10 år.
Vi har gjort nytta genom att 2016 2018 ordna halvdags språkkaféer för
nyligen invandrade läkare och andra
med sjukvårdsyrken.
Finns det inget smolk i glädjebägaren? Pandemiåret har för oss som för
flertalet föreningar inneburit inställda
medlemsmöten, och medlemstalet har
sjunkit från maximalt 380 år 2010 till
288 vid slutet av 2020. Kontakten med
de själländska seniorläkarna har också
sviktat, men vi tar nya tag och hoppas
på fortsatt gagn
och glädje i
Skåne-SÄL
många år
framöver.
Vill du veta mer
om vår verksamhet är det enklast
att googla på
”Skåne-SÄL” så
kommer du till
vår hemsida.

KOMMANDE AKTIVITETER
Skåne-SÄL
23 november: Bokhandlare Anna Lind ger sina bästa tips om
julklappsböcker i Akademiska bokhandeln, Stortorget i Lund,
där vi även får handla böcker. Liten minifika ingår.
Obs tiden: kl 19.00!
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Väst-SÄL
1 december: Luciasammankomst, troligen i
Sjömanskyrkans lokaler. Traditionellt årstidsanpassad lunch samt föredrag av Joar Svanvik om
vistelse i arktiskt klimat.

läkemedelsförskrivning

Korrekt om
receptblanketter
och e-förskrivning

I

Seniora Läkare nr 2 2021 infördes
felaktig information om
receptblanketter vilket jag
beklagar. Observanta läsare har fått
rättelse införd i Läkartidningen.

Elektronisk
förskrivning huvudregel
t Den 10 maj 2022 blir elektronisk
förskrivning av läkemedel huvudregel
i Sverige. Det har Läkemedelsverkets
generaldirektör Björn Eriksson
beslutat och då ska föreskriftsändringen börja gälla.
Syftet är att så mycket information
som möjligt om en patients förskrivna
och uthämtade läkemedel ska finnas
samlad i Nationella läkemedelslistan.
Föreskriften kommer att gälla alla,
även fritidsförskrivare och pensionerade läkare.
Den tekniska lösning det handlar
om är ett webbaserat förskrivningssystem, Förskrivningskollen, som Ehälsomyndigheten utvecklar. Förskrivningskollen ska bland annat fungera
som en tillfällig lösning tills alla ordinarie vårdsystem, senast 1 maj 2023,
är anslutna till den nya Nationella
läkemedelslistan.
Det ska också gå att skriva ut läkemedel via Förskrivningskollen för förskrivare som inte har tillgång till ett
elektroniskt receptsystem. Förskrivningskollen beräknas inte bli klar

Förskrivningskollen kommer att fungera som en tillfällig lösning tills alla ordinarie vårdsystem
är anslutna till den nya nationella läkemedelslistan, vilket de ska vara senast 1 maj 2023.

förrän i november i år
När elektronisk förskrivning införs
helt får undantag från kravet göras
bl.a.om förskrivaren bedömer att
patienten har särskilda skyddsbehov.
Men avsaknad av ett elektroniskt
system för förskrivning kommer inte
att vara ett giltigt skäl

Receptblankett får
användas tills vidare
men i ny utformning.
t Till dess elektronisk förskrivning

som huvudregel införs, får läkemedel
fortsatt förskrivas på receptblankett.
Från den 1 maj 2021 gäller dock krav
på att använda en ny receptblankett.
Det kommer bara finnas en blankett
som gäller för alla läkemedel och den
får endast förtryckas med uppgift om
förskrivarens namn, förskrivarkod,
yrke samt adress, telefon och arbetsplatskod. Receptblanketter beställs
från PostNord Strålfors AB.25 Epost:
customer.service@stralfors.se<Ingen>
Torsten Mossberg
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Ska våra
barnbarn
vaccineras?
n Anders Fasth är senior professor i
barnimmunologi och en av Sveriges
främsta experter på immunbristsjukdomar hos barn. Han tog tidigt
ställning för vaccination av barn
från 12 års ålder. Seniora Läkare har
intervjuat honom.

Text: Josef Milerad
Seniora Läkare:
>>> Att barn blir mindre ofta sjuka
och mindre allvarligt sjuka än vuxna
känner de flesta till. Däremot finns
olika uppfattningar hur mycket barn
kan smitta varandra och vuxna. Hur
förhåller det sig egentligen med
smittsamhet och smittspridning?
Anders Fasth:
<<< Självklart smittar barn. Den
missuppfattningen att barn inte skulle
smitta har fått omprövats. Särskilt
efter att deltavarianten dominerar.
Och varför skulle detta virus vara
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unikt, alla andra virus sprider smitta
oavsett ålder på patienten.
En studie visade att de minsta
barnen, 0-3 år och äldre tonåringar var de som var mest
smittsamma, dvs utsöndrade
mest virus i luftvägarna.
Tonåringarna som rör sig samhället
och har många kontakter samt kanske
har svårare att hålla avstånd var de
som smittade mest.
Seniora Läkare:
>>> En ovanlig men svår komplikation till covid 19-infektion hos barn

Anders Fasth: Covid-19 kan vara svår också hos barn, mer o
honom. ”Man måste avvakta de fas-3-studier som nu görs m
månader - två år”.

ärMS_C ett tillstånd med hyperinflammation som vanligen debuterar
några veckor efter insjuknandet. Vad
vet vi om MIS_C och andra senkomplikationer till Covid?
Anders Fasth:
<<< MIS-C är ett hyperinflammatoriskt syndrom som uppträder 4-8
veckor efter en infektion med SARS-

ofta så efter infektion med deltavarianten. Därtill kommer risken för MIS-C och post-covid. Hur långt ner i åldrarna man bör gå är svårt att säga i dagens läge enligt
med mRNA-vaccinerna. Snart avslutas de på barn 5-11 år och ett godkännande kan komma i slutet av november i USA. Nästa steg är barn två-fem år och sist sex

CoV-2. Den kan drabba alla organ i
kroppen.
Drygt 275 svenska barn har
hittills drabbats. Alla har haft
hög feber, de flesta har haft
diarré, kräkningar och buksmärta. En stor del har markant
hjärtpåverkan, andra har haft
neurologiska symptom.
I Sverige har vi haft förmånen att

ha ett lärande nätverk kring MIS-C.
Svensk barnreumatologisk förening
har mötts på nätet var 14:e dag och
alla fall har registrerats i Svenska barnreumaregistret.

20 procent av de svenska
barnen har vårdats på IVA
Alla barn har överlevt, men internationellt noteras en mortalitet på någon

procent. Av de svenska barnen har 20
procent vårdats på IVA och några
enstaka barn krävt ECMO. Behandlingen är intensiv med höga doser
kortikosteroider, höga doser interleukin-1-inhibitor och högdos intravenöst
immunglobulit

Fortsättning nästa upppslag >>>
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För mig är en upprepning
av det som hände efter
svininﬂuensavaccineringen
osannolik
Även post-Covid är beskriven hos
barn, men här behövs mer forskning
för att få en klar bild av denna komplikation och dess prognos. Klart är dock
att enstaka barn farit mycket illa och
har haft mycket lång återhämtningsperiod på flera månader och i enstaka
fall, precis som för vuxna, över ett år.
Seniora Läkare:
>>> Många barn i Sverige drabbades av narkolepsi – en helt oförutsägbar komplikation till svininfluensavaccinet. De som drabbades visade sig
ha en särskild HLA-typ; allel HLADQB1*06:02. I korthet hur ser du på
riskerna av sällsynta immunologiska
komplikationer av Covid-vaccin och
hur omfattande data har vi på redan
vaccinerade barn.
Anders Fasth:
<<< Självklart måste vi ta allvarligt
på frågan om biverkningar. Vi har
idag god kunskap om biverkningar på
kort och medellångt perspektiv, upp
till 6 månader.
Från USA har vi rapporter från
de första 9 miljoner barn 12-15
år som vaccinerats med de två
mRNA-vaccinen. En upprepning
av vad som hände efter svininfluensavaccinet bedömer jag
som osannolik.
Vaccinet mot svininfluensa var
unikt så till vida att det innehöll i förhållande till andra vaccin mycket litet
antigen och ett ovanligt adjuvant,
squalen, för att öka immunogeniciteten. mRNA-vaccinen har ingen likhet
med detta vaccin.
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I det medellånga perspektivet är
det den mycket lilla risken för myokardit som oroat och noggrant övervägts innan Folkhälsomyndigheten
gett klartecken för vaccination från 12
år. Biverkan är så sällsynt att den inte
observerades i de fas 3-studier som
föregick godkännande i USA.
En annan fråga som nyligen fått ny
aktualitet är om vaccinet kan ge
upphov till MIS-C, den hyperinflammation som uppträder 4–8 veckor efter
covid-19-infektion. Ett fall av MIS-C i
Danmark hos en 17-åring utreds av
EMA. Han fick MIS-C sex veckor efter
första vaccindosen och fem dagar
efter andra dosen. Om han haft covid19 under denna tid undersöks nu. Det
finns ytterligare sex fall, men där är
data mycket mer oklara. Om man
bedömer att ett samband finns skulle
det alltså betyda något enstaka fall på
mer än 20 miljoner doser givna till
barn.
Seniora Läkare:
>>> Vaccination handlar i slutändan om att väga fördelar mot nackdelar och potentiella risker mot
varandra. Hur ser den balansen ut för
barn från 12 år och uppåt enligt din
uppfattning
Anders Fasth:
<<< För mig är balansen till fördel
för barnen. Covid-19 kan vara svår
också hos barn, mer ofta så efter
infektion med deltavarianten. Därtill
kommer risken för MIS-C och postCovid. Den lilla risken för myokardit
är för mig inte ett hinder.

De sociala konsekvenserna kan
även läggas i vågskålen för vaccinering. Barn skall vara i skolan och få
chans interagera med jämnåriga och
andra. Också i Sverige har vi trångboddhet och svårigheter att få en lugn
studiemiljö i hemmet.
Slutligen så har ju EMA faktiskt
godkänt vaccinet från 12-års ålder.
Seniora Läkare:
>>> Diskussionen hittills har
handlar om barn 12 år och äldre
eftersom vacciner är godkänt från 12
års ålder. Hur långt ned i åldrarna tror
du att man behöver vaccinera förutsatt att vaccinerna blir godkända?
Anders Fasth:
<<< Svårt att säga. Vi får avvakta
vad de fas-3-studier som nu görs med
mRNA-vaccinerna visar. Dessa studier
görs i flera steg. Snart avslutas studierna på barn 5-11 år och ett godkännande kan komma i slutet av
november i USA. Nästa steg är barn
två-fem år och sist sex månader – två
år. Ska vi strikt se till nyttan för barnen
så drabbas även yngre barn av MIS-C
och för de allra minsta kan det finnas
en oro för att saminsjuknande med
t.ex. RSV och SARS-CoV-2 ger allvarlig
lungpåverkan.

Allt var fantastiskt. Vaccin lanserades med rekordfart!
Nu var det bara att ställa upp och köra tänkte läkaren Ove
Larsson. Men sedan blev det som i barnsagan:
”Mormors lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade
han som körde”. Än slank besluten hit, än slank
besluten dit, än slank de ner i diket, som då han
tvingades neka skräckslagna äldre vaccin av p
trots att det fanns, för att det skulle sparas till ett
senare tillfälle för friska 60-åringar.
Illustrationer: Myran

Vaccinationskarusellen
som blev ett etiskt dilemma

Text: Ove Larsson

Visst var det fantastiskt att
det redan före julen lanserades flera vaccin mot den
fruktade pandemin! Nu var
det bara att köra!

t Två sorter var lite dyrare än den
tredje, men detta tredje var inte
provat på så många äldre att de dyra
dropparna sparades till de unga,
främst kvinnor inom vården. Skyddet
av de två första: m resp p, var även
bättre. Detta basunerades ut av myndigheter och medier. Alltså två vaccin
p och m som kunde ges till alla och

som var bättre än det tredje: a. Men
eftersom det var ont om vaccin så fick
vårdpersonalen vara tacksamma att de
fick a.
Så började man märka biverkningar, mycket ovanligt men ändå.

Fortsättning nästa uppslag >>>
Seniora Läkare | 3 2021
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Samma dag som 50 personer dog av
covid-19, så rapporterades ett misstänkt dödsfall av vaccin a. Det skrevs
spaltmeter om detta dödsfall, samtidigt som myndigheterna förklarade
att a var så farligt att det pausades i
några veckor. De 50 som avlidit samma
dag fick en liten enspaltig notis.
Efter några veckor förklarade myndigheten att a inte var farligt men det
kunde bara ges till de som var 65 år.
Så nu hade vi tre vaccin, m och p
som hade biverkningar som man inte
skrev om, och som kunde ges till alla
och som troligen hade bättre effekt
än a, fast kanske hade a bättre effekt
än m och p visade det sig. Fast det
skrev man inte så mycket om.
Sedan hade vi vaccin a, som var så
farligt att det först stoppades och
därefter plötsligt var ofarligt att ges
till äldre. I Norge och Danmark var det
dock fortfarande farligt även till de
äldre. Något som the medical Journal
of Expressen (DN, Aftonbladet och
SvD) gärna skrev om, då myndigheten
gärna teg om det.
Så såg det ut när jag hoppade in
som vaccindoktor på det fina sjukhuset dit de patienter med de mest
potentiella komplikationerna
samlades. De som skulle vaccineras var
ganska väl pålästa, men ju mindre
svenska man förstod, och ju mindre
utbildning man hade, desto mindre
hade man lyckatsbegripa att det
tidigare farliga och dåliga vaccin a,
egentligen var ofarligt och effektivt.
Våra kunder från Östermalm hade
med sina goda språkkunskaper fattat.
I början hade vi bara äldre patienter, och kunde då ge vad vi fick tag på.
Vissa dagar hade vi bara vaccin a, och
då var det enkelt, samtidigt som de
som enligt ovan inte förstått, var
skräckslagna och många gick hem
utan vaccin. Vissa dagar hade vi både
yngre och äldre kunder. De som var
födda före 1956 skulle utan undantag
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ha vaccin a enligt tvingande beslut av
vaccinsamordnaren. De yngre fick
vaccin p. Nu brakade helvetet löst.
Vaccinval diskuterades i kön och vi
som hade att ordinera fick utskällningar som saknade något jag upplevt
tidigare i min karriär. Men Utan
Undantag gällde, sedan fick man ha
vilka fina intyg som helst av doktorer
eller docenter.
Samtidigt hade jag full förståelse
för att dessa äldre, skrämda av myndigheter och media, valde att gå hem
ovaccinerade. Ibland tyckte jag att det
blev för tokigt men att kringgå anvisningarna som jag försökte någon
gång var omöjligt, då platschefen i så
fall upphävde mina” felaktiga” ordinationer.
Ja det var ont om vaccin så man
måste använda vaccin a. Samtidigt
ledde detta till att många äldre, och
som sagt ju fler potentiella komplikationer de hade, ju sämre fattningsförmågor och språkkunskaper de hade
desto fler förblev ovaccinerade.
Den upphaussade skräcken för vaccinets farlighet och dåliga effekt satt
mycket djupt rotad och gick inte att
övervinna, trots tålmodig och saklig
upplysning av oss.
Genom att följa besluten så
sparade vi på vaccin p, som då
kunde ges till en frisk 60-åring,
medan en skräckslagen åldring
fick gå hem utan
vaccin med stor
risk för att
senare hamna på
IVA eller bårhus.
Själv upplevde
jag detta som etiskt
dilemma och skrev till
flera medier och myndigheter för att informera från
golvet om hur det var IRL. Ointresset var kompakt.
Till slut valde jag att pausa min
medverkan tills 65+ var färdigvaccine-

rade och risken för etiska kollisioner
och utskällningar var över.
Jag läser att man kliar sig i huvudet
och inte förstår att vaccintäckningen
är så ojämn. Just de grupper jag
nämnt har valt att låta bli att vaccinera sig då det inte fick välja bort det
”livsfarliga” vaccinet a.
Även om detta inte är hela förklaringen så har det klart bidragit. Man
kan fundera över hur många av dessa
som i stället fick svår sjukdom. Vi var
många som rapporterade om skräcken
för vaccin a. Myndigheterna verkade
tolka det som att folk var bortskämda,
och att de skulle vara tacksamma för
det de fick.
Men så plötsligt (någon månad
efter jag fäste mina tankar på pränt):
Man ska upphöra med vaccin a. Bland
annat skall nu de som är över 65 år få
välja vaccinsort och på det sättet
hoppas man att vaccintäckningen skall
bli bättre! Samtidigt kommer rapporter från Kanada om att vaccin a är bäst
mot delta.
Skall vi tro att fortsättning följer?

Vårda din hörsel så minskar
risken att du blir dement
n Förhoppningsvis inspirerade Per Broms artikel om
hörselnedsättning i det förra numret av Seniora
Läkare till att flera av er testat sin hörsel och att några
har blivit glada hörapparatanvändare.
n I artikeln lyfte Per Broms fram att en av de allra
viktigaste faktorerna till kognitiv svikt är obehandlad
hörselnedsättning.
t Att insjukna i en demenssjukdom och bli till en börda för sina
anhöriga upplever nog flertalet av
oss som det mest skrämmande av
tänkbara framtidsutsikter.
Men vad vet vi egentligen om
prevention, intervention och
behandling av demenssjukdomar?
Att få ett samlat grepp förefaller
näst intill omöjligt.
Tidskriften The Lancet tog ett
initiativ och bildade the Lancet
Commission on dementia prevention, intervention, and care, där
internationella och interdisciplinära experter gav sig i kast med
frågan. År 2017 kom en rapport
där kommissionen identifierade
nio potentiellt påverkbara riskfaktorer för demensutveckling: sämre
utbildning, hypertension, hörselnedsättning, rökning, obesitas,
depression, fysisk inaktivitet,

diabetes samt brist på sociala kontakter.
I en ny rapport år 2020 lade
kommissionen till tre nya faktorer
som man funnit evidens för utöver
de nio som redovisats tidigare,
nämligen kraftig alkoholkonsumtion, traumatisk hjärnskada samt
luftföroreningar.
Dessa totalt 12 faktorer, som
således går att påverka, står enligt
kommissionen för omkring 40
procent av alla demenssjukdomar i
världen. Idag beräknas omkring 50
miljoner människor leva med
demenssjukdomar, en siffra som
förutspås öka till 152 miljoner år
2050, speciellt i låg- och medelinkomstländer.
Eftersom nästan all demensforskning kommer från höginkomstländer är de riskfaktorer
som kommissionen redovisar i sina

rapporter inte självklart de samma
i låg- och medelinkomstländer,
utan måste sannolikt modifieras
med hänsyn till skilda kulturer och
miljöer.
Vad gäller hörselns betydelse
för att bibehålla kognitiva funktioner redovisas robusta prospektiva longitudinella studier, både
avseende effekten av hörselnedsättning och nyttan av hörapparater.
Exempelvis rapporteras att
nedsatt hörsel i medelåldern kan
påverka temporallobens volym
inklusive hippocampus, medan att
använda hörapparater var den
enskilt viktigaste faktorn för att
bevara episodiskt minne.
The Lancet Commission sammanfattar sin rapport från 2020
på ett sätt som är hoppfullt för oss
seniorer med att det är aldrig för
tidigt eller för sent i livet med preventiva åtgärder mot demens.
Så låt oss vara preventiva och
som Per Broms skrev, vårda
hörseln för att vårda hjärnan.
Ref: The Lancet 2020, 396:413-46.
Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the
Lancet Commission.
Marianne Ors
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Ett liv fyllt
med trubbel
Olle Adolphson förnyade visan och
sprudlade av kreativitet, men hans
rastlösa stjäl gjorde inte livet enkelt
Text: Torsten Mossberg

Titel: Trubbel –
Berättelsen om Olle
Adolphson.
Författare:
Jan Malmborg.

När jag sjungit ”Nu har jag
fått den jag vill ha” såg jag
att Stina, som ackompanjerade mig på harpa, hade
tårar i ögonen. – Den är
vacker men så vemodig och
sorglig, sa hon.
t Den visan är bland Olle Adolphsons
mest älskade och önskade. Särskilt
populär är den vid bröllop men paren
har nog inte läst hela texten. Den
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handlar ju om en kärlek som tar slut i
tystnad.
Titeln på Jan Malmborgs heltäckande biografi om Olle Adolphson
(1934-2004) är mycket passande. Olle
Adolfssons liv var inte enkelt. Han
växte upp i den despotiske Edvins
skugga som nummer två i syskonskaran
på fyra, Kari, Olle, Kristina och Per.
Föräldrarna skilde sig när Olle var
12 år, mamma Mildred fick flytta med
de fyra barnen från den stora etagelägenheten på Norr Mälarstrand till en
trerummare i närheten, det viktiga
sommarstället på Värmdö fick säljas.
Världen vändes upp och ner och
frågan är om Olle någonsin återfann
balansen.

Förnyade visan
Olle Adolphson förnyade visan i
Sverige och präglade den scenen
under hela efterkrigstiden fram till
1980-talet. Han skrev cirka 300 visor
och samarbetade med många av
landets samtida kulturpersonligheter.
Tillsammans med Beppe Wolgers skrev

han flera odödliga visor, t.ex. Det
gåtfulla folket och Okända djur.
Hans store mentor var Evert Taube
som också såg till att Olle fick stipendier och sina dikter publicerade.
Andra i kretsen var bland andra den
nära vännen Sven Bertil Taube, Stig
Claesson, Lars Forsell, Monica Zetterlund, Monica Nielsen och Maj Sjöwall.
Ofta sågs man, drack och spånade på
krogen, Teatergrillen och Operabaren
med flera näringsställen i Stockholm.

Rastlös själ
Olle skildras i Malmborgs biografi som
en rastlös, orolig och en ganska
depressiv själ. Munter i sällskap men

Foto: Kent Östlund
mer allvarlig i skrivarstugan.
Många visor skildrar människans
svagheter, besvikelser, längtan och
vemod. Mitt i all oro, många flyttar,
flera äktenskap och barn var han enastående produktiv. Förutom komponerandet av visorna medverkade han i
många radio- och TV-program, uppträdde med visprogram och i revyer på
scener i hela norden, spelade in flera LP
både med egna och andras visor, bl.a.
en dubbel LP med Evert Taubes visor.
Bearbetningen av den nederländska programserien De Fabeltjeskrant, till en svensk version, Fablernas
värld, som började sändas i januari
1970 med Lars Edström, Bert-Åke Varg

och Yvonne Lombard i rollerna (röster)
blev en stor succé, bättre än originalet.
Olle var också en skicklig bildkonstnär. Mot slutet av livet skrev han körverket ”Mässa på svenska språket”.
Läs boken, den ger, förutom en heltäckande bild av Olles hans liv och
verksamhet, också en skildring av
tiden. Först den sorglösa efterkrigstiden, 1950-talet och början på 1960talet. Sedan den politiska medvetenhetens tid med starkt politisk teater,
Vietnamdemonstrationerna etc.
På 1960-talet kommer flera vissångare som Cornelis Vreeswijk och Fred
Åkerström. Trots att Olle bara var tre
år äldre än dessa trubadurer uppfattas

han med sin prydliga framtoning
tillhöra en annan generation. Olles
karriär fortsätter i god fart men han
tycker att den nya popmusiken saknar
allvar. Han kom att arbeta med nya
musikaliska vänner och spelade in en
fantastisk LP 1993, Älskar jag dig inte
då.
Få av hans visor förmedlar genuin
livsglädje. Den lyckligaste är nog Nu är
det gott att leva. Så allt var inte
trubbel, ibland glimtar det goda livet
fram. Kärleken och havet. Barnen, vars
egna korta glimtar av Olle finns i
slutet av boken, skildrar fina stunder
med pappa när han navigerar skickligt
i sin segelbåt
Seniora Läkare | 3 2021
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Dagen före 85-årsdagen publicerades Britta Kasholms självbiografi.
Läs här hennes egen berättelse om livet som kvinna och kirurg i Sverige
och världen. Tanken på att berätta sitt livs historia började då hon hittade
gamla brev till sin mamma och insåg hur mycket spännande hon varit med om,
både som läkare och medmänniska.

”Livet öppnar dör
men du måste sjä
Text: Britta Kasholm

Mitt liv har varit som ett
kalejdoskop. Varje gång
man skakar tuben dyker det
upp nya bilder, de flesta
glatt färggranna men några
i mörkare toner.
t För ett par år sedan gick jag igenom
gamla papper och hittade pärmar
med brev som jag skrev hem till min
mamma de nära fem år under
perioden 1966 –1973 då jag arbetade i
Tanzania.
Det var roligt att återuppväcka
minnet från den tiden. Tanken att
skriva en bok om mitt liv aktualiserades.
Allteftersom jag skrev dök andra
minnen upp och jag insåg vilken
spännande utveckling jag varit med
om inte minst inom medicinen.
Men det fanns mycket annat i
minnesbanken alltifrån tidig förlust av
älskad pappa och lillasyster till en
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make som gradvis försvann in i
demensens mörker.
Och alla resor ofta utanför allfartsvägarna. Ett besök i Hamburg 1951
när alla ruiner efter kriget fortfarande
fanns kvar manade till eftertanke. Ett
år på college i en amerikansk sydstat
året efter att Högsta domstolen förbjudit skolsegregation gav en förstahandsbakgrund till rasproblemet.
Under tre besök i Myanmar under
åren 2004 – 2015 fick jag uppleva hur
en spirande demokrati utvecklades
och det gör att det känns ännu tyngre
att följa de senaste nyheterna
därifrån.
På många av mina resor kom jag i
kontakt med den lokala kulturen, till
exempel under en bussresa från norra
Sumatra till öarna bortom Bali med
övernattningar i djungeln vid vägkanten när bussen kört fast i leran. Jag
har också kört bil från Östafrika till
Kapstaden via Namibia och besökt i
avlägsna byar på Nya Guinea.

Allt detta ville jag samla i mina
memoarer ”Livet öppnar dörrar, men
du måste själv gå in”. Titeln syftar på
att jag tycker att det är bättre att ha
prövat något än att aldrig ha försökt.
Den inställningen har präglat mitt liv
och givit mig många oväntade upplevelser.
När jag skrivit färdigt det första
utkastet på 600 sidor fick jag kontakt
med Liv i Sverige som stöttar svenska
självbiografier och fick mycket uppmuntran, stöd och goda råd av lektörerna där. Det ledde till att boken
nästan halverades och många resor
ströks.
Några har jag i stället publicerat på
min hemsida: https://brittakasholmtengve.org/
Dagen före min 85-årsdag i januari
2021 publicerades boken slutligen.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Mina afrikanska år
t I min självbiografi tar åren i
Tanzania mycket plats trots att jag
bara levt där knappt fem av mina 85
år. De här åren har format mitt liv och

givit mig en mer nyanserad bild av
världen och vad som är viktigt och
oviktigt.
Jag blev tidigt intresserad av Afrika

Britta Kasholm under sina år i Afrika. Här med ett moderlöst barn.
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och efter ett par afrikasafaris fick jag
hösten 1966 en tjänst för att utveckla
sjukvården i en flyktingbosättning i
Mwezi för watutsiflyktingr från

”

Jag åkte till Afrika för att arbeta av nyfikenhet, inte på grund av
någon allmän altruism och önskan att göra gott. Än mindre en
önskan att förändra människorna jag mötte och få dem att anta
västerländska värderingar.

Rwanda och lokalbefolkningen
däromkring.
Mwezi låg avlägset i västra
Tanzania nära Lake Tanganyika. Projektet var ett trepartssamarbete

mellan Tanzanias regering. Jag åkte
till Afrika för att arbeta, inte på grund
av någon allmän altruism och önskan
att göra gott. Än mindre en önskan
att förändra människorna jag mötte
och få dem att anta västerländska värderingar.
I stället drevs jag av nyfikenhet och
en önskan att lära känna en främmande kultur. Snart ersattes det i
stället av en känsla av utmaning där
jag ville visa för mig själv, mina medarbetare och min organisation att det
gick att göra väldigt mycket även med
begränsade resurser bara viljan fanns
och alla var villiga att bidra efter bästa
förmåga.
Samtidigt kom jag att tycka allt mer
om mina medarbetare och även
befolkningen och det stärkte min
önskan att göra mitt bästa.
Efter drygt två år återvände jag
hösten 1968 till Sverige. Jag hade varit
anställd för ett tidsbegränsat projekt
och avsikten var att det Health Center
jag varit med om att bygga upp nu
skulle skötas av en tanzanisk Medical
Assistant och komma att ingå i distriktets reguljära sjukvård.
Jag återvände för korta besök 1970
och 1972. Health Centret var då i gott
skick och de flesta av de medarbetare
jag lärt upp arbetade fortfarande där.
Jag hade kommit till insikt om
att en europeisk läkare i
Tanzania inte i första hand skulle
göra nytta genom behandling av
enskilda patienter. Ville man
göra ett mer bestående avtryck
var det undervisning som gällde.
Inom överskådlig framtid skulle
sjukvård i landet vara beroende
av sjukvårdspersonal med
kortare utbildning.

När jag efter ett par år i Sverige
återvände till Tanzania sökte jag mig
därför till ett sjukhus som utbildade
Medical Assistants, Bumbuli Hospital i
Usambarabergen i nordöstra hörnet
av Tanzania.
Eleverna fick efter 12 års skola tre
års medicinsk utbildning för att kunna
arbeta självständigt på små Health
Centers. Sjukhuset hade startats 1924
av en tysk mission och var efter afrikanska förhållanden välutrustat och
bemannat.
Vi var tre europeiska läkare och en
tanzanisk chefsläkare som var Assistant Medical Officer. Mitt primära
ansvarsområde var obstetrik och gynekologi, men eftersom alla kvinnor som
behövde opereras vårdades på min
avdelning skötte jag även allmän
kirurgi hos kvinnor.
Jag hade också ansvaret för
nyfödda och prematura barn och
undervisade förutom i obstetrik och
gynekologi också i anatomi och fysiologi och under en tid i pediatrik. Det
var inspirerande att undervisa studenterna som var mycket vetgiriga och
verkligen uppskattade undervisningen.
Det var en stor fördel att jag själv
arbetat på ett litet Health Center i en
avlägsen trakt och hade erfarenhet av
de förhållanden som de skulle komma
att arbeta under. Sjukdomspanoramat
jag mötte var mycket varierande och
jag hann med många intressanta operationer.
Det finns massor att berätta från
dessa år och en stor del av mitt hjärta
finns ännu kvar där. Spännande
patientfall, frustrerande praktiska
Fortsättning nästa uppslag >>>
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bekymmer, goda medarbetare som
åtminstone i Mwezi fick läras upp
från scratch. Men alla dessa historier ryms inte här utan jag hänvisar
till boken. Berättelsen om den
första operation jag gjorde i
Mwezi får illustrera de primitiva
förhållanden jag mötte där.

Första operationen i Mwezi
Någon vecka efter det jag kommit
till Mwezi bars en kvinna till sjukhuset från en av de lokala byarna
med svåra akuta buksmärtor och
tecken på en brusten extrauteringraviditet. Jag konstaterade att
hon hade blod i buken och allt
tydde på pågående blödning. Det
var nödvändigt att operera henne
snarast. Att transportera henne
någon annanstans var otänkbart.
Hon skulle säkert ha dött under
transporten.
Vi hade inga operationsinstrument och ingen narkosapparat och
naturligtvis inte operationslampa
eller operationsbord. Lyckligtvis
hade jag haft med catgut som jag
fått i Sverige i mitt flygbagage. Det
fanns en rak skalpell, två raka klopeanger och några raka nålar på
mottagningen och dem kokade vi.
Lokalbedövning fanns också. Vi
steriliserade våra renaste lakan i
vår gasugn och bytte till rena
kläder och tvättade händerna väl,
operationshandskar hade vi inte.
Bonifas, en tanzanisk dresser,
fick ställa upp som operationssköterska. Han hade aldrig sett en
operation förut, men skötte sig
mycket bra.
Operationen gick utan komplikationer, lokalbedövningen fungerade och jag hittade genast den
trasiga, blödande tuban och kunde
ta bort den. Patienten repade sig
snabbt och kunde gå hem efter en
vecka.
nnn
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Mitt liv i Sverige…
…och den svindlande
utvecklingen inom medicinen

B

åda mina föräldrar var
läkare. Mamma skol- och
barnavårdsläkare och
pappa stadsläkare i den lilla
staden Lindesberg under min
uppväxt.
Innan de anställdes 1944 hade
läkarkåren bestått av provinsialläkaren och sjukhusläkaren så läkartätheten fördubblades när mina föräldrar kom. Pappa och provinsialläkaren delade på jourtjänsten vilket
innebar att pappa var i tjänst alla
dagar och nätter utom varannan
helg.
Både han och mamma gjorde
ofta hembesök utöver sina mottagningar och pappa ansvarade också
för stan’s sta’ns lilla sanatorium.
Jag började mina medicinstudier i
Uppsala 1956. De första prekliniska
åren var inte särskilt spännande.
Våra lärare hade sina sidor. Det
fanns en som tyckte om att trakassera och genera de kvinnliga studenterna genom att komma med
sexuella anspelningar.
På medicinkliniken regerade professor Ask-Upmark som höll en hård
hand över sina studenter. Närvaro
på avdelningen från morgon till
kväll var obligatorisk. Journalerna
skulle vi själva skriva med pekfingervalsen på skrivmaskin och räkna upp
alla detaljer i patientens sociala liv.
Var det en bonde måste varje häst,
ko och tunnland med gröda
nämnas. Glömde man något revs

journalen ofta sönder och man fick
börja från början.
Här konfronterades vi för första
gången med patienter och det var
spännande, men kunde också vara
jobbigt när jag insåg att man inte
skulle kunna rädda alla.
Jag minns särskilt två unga män
med njursvikt som låg på samma sal.
Båda var döende och det fanns
ingenting vi kunde göra annat än
försöka dämpa symtomen. Den
första njurtransplantationen låg en
bit fram i tiden.
En annan ung man hade en aortaklaffsstenos. De första klaffbytena
hade just gjorts i Sverige och han
överfördes till thoraxkirurgiska
avdelningen men komplikationer
tillstötte och han dog.
Många år senare opererades min
man 80 år gammal med öppen hjärtkirurgi för en aortastenos. Tre
veckor senare hittade jag honom på
taket när han spikade fast en lös
takplåt. Och nyligen har min 85årige svåger opererats med byte av
aortaklaff perkutant. Han opererades en tisdag och klarade en tre
timmar lång bussresa hem på
lördagen.
Jag trivdes bra på kirurgkliniken
där stämningen var mera lättsam. På
operation var kandidaternas uppgift
ofta att ”hålla hake”. Tydligen hade
man inte uppfunnit självhållande
hakar ännu utan vi studenter fick stå
bredvid narkossköterskan och dra i

1984. I Kyoto för
föredrag om
antibiotikaprofylax.

en elastisk binda som var fäst vid
bukhaken skaft. Eftersom vi sällan
såg såret var det inte lätt att veta
om man gjorde rätt och utskällning
av hakhållaren förekom ofta.
Tidigt under min utbildning
insåg jag att kirurgi var den specialitet som passade mig bäst. Under
den valfria delen av AT-tjänstgöringen vikarierade jag på kvinnokliniken på Länslasarettet i Örebro.
Jag trivdes mycket bra och insåg att
jag fick utlopp för mitt kirurgiska
intresse. När jag efter min läkarlegitimation 1963 kunde få en
underläkartjänst där var valet lätt.
Det fanns få kvinnliga kirurger i
Sverige men förvånande nog var
också de flesta gynekologer
manliga.
Miljön på sjukhuset var helt
annorlunda på den här tiden. I
Örebro hade husmor stor makt och
det var till henne man gick för att
få sina arbetskläder. Personmärkta
vita rockar hörde till för alla läkare.
För opererande specialiteter fanns
också operationskläder.
Nu uppstod en svårighet.
Tydligen hade man inte haft en
opererande kvinnlig läkare tidigare
i Örebro. Det beslöts att jag skulle
få ett skåp i sjuksköterskornas
omklädningsrum.
Men husmor ansåg att det var
uteslutet att jag skulle operera i
byxor som de manliga läkarna. Men
också att det var lika uteslutet att
jag som läkare skulle kunna
använda samma operationskläder
som operationssköterskorna. Det

hela slutade med att jag fick sy upp
mina egna operationskläder: kjol
och blus. Jag tyckte det var fånigt
och använde ett randigt tyg.
Det hände ibland att patienterna blev tveksamma när de insåg
att det var jag som skulle operera,
men då brukade jag säga att vem
skulle sy bättre än en kvinna och då
vändes tveksamheten ofta till ett
leende.
Det fanns också ett visst
motstånd bland de äldre manliga
kollegorna, särskilt på kirurgkliniken. Tanken på en kvinnlig kirurg
störde deras världsbild, men det
gick att ignorera och jag blev
accepterad. Det fanns andra
kollegor som tyckte det var
spännande att kvinnor vågade sig
på specialiteten.
Jag avslutade min specialistutbildning i gynekologi, men efter
mina Afrikaår blev jag kirurgen på
RSÖ trogen resten av mina aktiva
år.

Min kirurgiska bana
Så blev jag då kirurg. När jag
började hade specialiseringen inte
gått långt och vi var alla mer eller
mindre allmänkirurger som ansågs
kunna operera nästan allt. Under
mina första år räknades också frakturkirurgi till kirurgen och inte till
ortopeden så jag har opererat
många höftfrakturer av olika slag.
Penicillinet hade kommit under
min livstid. Jag har ett tydligt
minne av att jag i åttaårs-åldern
hade halsfluss med hög feber och

1986. 50-årsdag
i Örebro

tvangs dricka sulfatabletter
upplösta i vatten. De smakade
vidrigt. Antibiotikaprofylaxen var i
sin linda när jag började operera.
Det gjordes fortfarande kontrollerade studier vid colonkirurgi med
ena grenen utan antibiotika. Jag
kom att syssla ganska mycket med
profylaxfrågor och deltog i flera
studier som innebar resor och
kontakt med spännande kollegor.
Av en slump hamnade jag först
på ett vikariat och sedan på en fast
tjänst som klinikchef på akutkliniken med ansvar för akutmottagning, ambulansverksamhet och
Intagningsavdelning under många
år. Duktiga medarbetare gjorde det
arbetet roligt och det kom att ta
allt mer av min arbetstid.

Och sedan då?
Jag har gradvis blivit allt mer döv
men återfått en hörsel som
fungerar i vardagslivet genom två
cochleaimplantat. Ännu ett viktigt
medicinskt framsteg.
Min reslust finns kvar även om
de mest äventyrliga resorna är slut.
I mars 2020 påbörjade jag en kryssning från Singapore till Mumbai
just när pandemin bröt ut och fick
uppleva hur hamn efter hamn
nekade oss att lägga till så att resan
efter drygt två veckor slutade i
Australien 700 mil fågelvägen från
vår planerade destination.
Nu har jag fått min andra covid19 spruta. En safari till Kenya är
inbokad i oktober. Få se hur det
går?
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Spännande bok om lyckad forskning
Text: Lars Malm

Titel: Framstående
medicinska
forskare vid Lunds
universitet.
Författare: Anders
Biörklund, Berndt
Ehinger, Olle Pahlm och
Bengt Uvelius.

I

november 2020 gav Sydsvenska
Medicinhistoriska Sällskapet ut
boken ”Framstående medicinska
forskare vid Lunds universitet”. Författarna är Anders Biörklund, Berndt
Ehinger, Olle Pahlm och Bengt Uvelius.
Boken är nummer fem i en serie om
sjukhus och medicinarutbildning i
Skåne. Den är rikligt försedd med foton
och ganska naturligt den mest spännande av alla fem.

På 300 sidor beskrivs på ett målande
och vetenskapligt lättförståeligt sätt
hur 31 forskare, födda från 1850-talet
till 1950-talet, lyckats.
Att välja ut vilka som ska beskrivas
måste ha varit en grannlaga uppgift.
Med finns naturligtvis Nils Alwall med
konstgjorda njuren, Carl-Bertil Laurell
med sina geniala analysmetoder av
serumproteiner, Inge Edler och
Helmuth Hertz med ultraljudstekniken
och Björn Jonson med Servoventilatorn.
Beskrivna är givetvis även de tre
Nobelpristagarna Sune Bergström,
Bengt Samuelsson och Arvid Carlsson
eftersom de grundlade sin forskning i
Lund.
Dock har den förste forskaren i
boken, lasarettsläkaren Carl August
Ljunggren, tagits med trots att denne ej
fick priser eller forskningsuppskattning
under sin levnad. Han var pionjär inom
vävnadsodling.
Många av forskarna har med sina

resultat engagerat läkemedelsindustrin
och bland dessa beskrivs farmakologer
som Stephen Thesleff, Rolf Håkanson
och Karl-Erik Andersson.
Det fanns en tid när de olika universitetssjukhusen och prekliniska institutionerna berikade varandra genom att
framstående forskare flyttade.
Medicinkliniken i Malmö fick en
ytterst begåvad professor i Jan Waldenström från Uppsala. Något tidigare
flyttade en icke helt okänd docent i
Lund till motsvarande Uppsalaprofessur. Den förre är beskriven på ett
varmhjärtat och uppskattat sätt i
boken, den senare något syrligt i
kapitlet om Waldenström.

Fotnot: Icke medlemmar i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS) kan beställa boken
via Lunds Universitets
butik:(https://extern.shop.lu.se/sv/) för 250 kr.
Medlemmar i SMHS, ävenkommande sådana, kan
beställa flera böcker via info@livetsmuseum.se

Fin tidsskildring av ”det ljuva 80-talet”
Text: Josef Milerad

Titel: Vårdoffer –
utslagen i sista ronden.
ISBN978-91-88719-294. Fauns förlag 2019
Författare:
Stephan Rössner.

S

tephan Rössner behöver knappast
någon omfattande presentation
för denna tidnings läsare. Rössner
är en underhållare som skriver lättsamt
och har lätt för att få in kluriga formu-
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leringar och ordvitsar. På så vis är
denna bok inget undantag. Redan
titeln är ett prov på Rössners ordlekar.
Handlingen, om än något snårig,
kan kanske beskrivas som ”en lång
dags färd mot natt” eller varför inte på
”spaning efter den tid som flytt”? En
ung medicinare troligen Rössners alter
ego vandrar vilset genom sjukvårdsverige som vi minns det på 1980 talet.
Här visar Rössner en ny talang. Han
är en skarpsynt iakttagare och skicklig
på att levandegöra händelser möten
och interiörer. Boken kallas för en
dystopi och visst kan man se den så
utifrån handlingen. Men det är inte
handlingen som är bokens styrka utan

Rössners förmåga att återge 80-talets
sjukvård och atmosfär. Visst fanns det
gott om problem men även en stabilitet i form av avdelningar med plats för
de patienter som behövde vårdas där.
Avdelningssköterskan visste exakt vilka
patienter som låg där och varför och
överläkaren var chef med stort C.
Rössner leder oss genom denna
svunna värld med ett kort stopp på
sjukvårdens Riokarneval – Läkaresällskapets riksstämma. Denna institution
numera avsomnad var höjdpunkt för
många inte minst socialt. Allt detta
fångar Rössner med ett stänk av
dystopi och vemod. Ett fint tidsdokument.

Helena Eks bok om KS historia

En kavalkad av fina minnen
och de mest berömda forskarna
Text: Hugo Lagercrantz

Titel: Vetenskap och
vård, Karolinska
Sjukhuset 19402018.
Författare:
Helena EK

M

itt första minne från KS är
från början av 1950-talet,
när jag följde med min far
en lördag till den nyöppnade barnkliniken. Vi åkte dit med 3:ans spårvagn
från Södermalm där vi bodde. Tillsammans med min syster väntade jag på
hans arbetsrum att han skulle gå klart
ronden. Roligare var det att vara med
på de barnkalas som den legendariske
professorn Arvid Wallgren ordnade
för alla läkarbarnen vid jultid.
Under 1960-talets slut gick jag
nästan alla kliniska kurser på KS. Jag
minns hur man som kandidat kunde
titta genom ett takfönster när Viking
Olof Björk opererade på Thorax.
Som handledare på medicinkursen
hade vi Einar Perman, som just
kommit hem från Massachusetts
General Hospital och introducerade
nya undervisningsrutiner. Man fick
lära sig hur man förvärvar en klinisk
blick och uppträder som läkare. Det
var något nytt, för de flesta läkarna
struntade i kandidaterna.
Efter disputation på Fysiologen på
KI och tjänstgöring i Visby, Boden och
Huddinge återkom jag till KS 1978,

där jag tjänstgjort fram till år 2012.
Det är därför underbart att tänka
tillbaka på mitt lyckliga liv på KS
genom att bläddra i Helena Eks bok:
Vetenskap och vård, Karolinska Sjukhuset 1940-2018.
Den börjar med ett rikt illustrerat
kapitel om sjukhusets tillkomst, som
till en viktig del genomfördes av den
nationalromantiske arkitekten Carl
Westman.
Det blev en sjukhusstad med
punkthus för sjuksköterskor och
elever, våningshus för underläkarna
vid Olof af Acrels väg och professorsoch överläkarvillor på Johan Olof
Wallins väg. Där bodde bland annat
Torsten Gordh, som underhöll läkarbarnen med att trolla. Men han var
mest känd som den förste anestesiologen i Sverige.
Sedan följer en kavalkad av de mest
berömda forskarna på KS. Nanna
Svartz fick fram läkemedlet Salazopurin, som framförallt används mot
kronisk tarmsjukdom. Hon introducerade också kortisonbehandling mot
reumatoid artrit.
Torgny Greitz var en pionjär i
neuroradiologi och införskaffade den
första datortomografen i landet till
KS. Han är också berömd för
fyrtiotalistpastischen Camera
Obscura, som han skrev tillsammans
med Lars Gyllensten.
Neurofysiologen och neurokirurgen
Lars Leksell utvecklade gammakniven
och grundade medicinteknikbolaget
Elekta, som blivit ett världsföretag.
Ingenjören Rune Elmqvist uppfann
pacemakern, varav den första prototypen opererades in av thoraxkirurgen
Åke Senning.

Makarna Blombäck var pionjärer i
koagulationsforskning.
Sixten Franzén och Sven-Ivar Seldinger utvecklade särskilda nålinstrument för cancer- respektive röntgendiagnostik.
KS:s historia är också patienternas
historia. I ett kapitel skildras vårdutvecklingen med bland annat penicillinet, kuratorsverksamheten, biblioteket, lekterapin och sjukhuskyrkan.
De olika personalkategorierna
ägnas ett särskilt kapitel. Då var det
underläkarna, sjuksköterskorna, sjukvårdsbiträdena och vaktmästarna som
skötte det mesta av ruljansen.
Sjukhusdirektören var en slags tillsyningsman, i praktiken underställd
professorerna.
Informationen sköttes av en enda
person – den legendariska journalisten Tania Blanck.
Titlar såsom HR-direktörer,
områdes- och patientflödeschef och
varumärkesexpert fanns inte. Boken
avslutas med en presentation av några
KS-profiler såsom Rolf Luft, Gustav
Giertz, Jan Lindsten och Kerstin
Hagenfeldt.
Det är klart att det inte går att ge
en heltäckande bild av KS historia på
knappt 200 boksidor.
Som barnläkare saknar jag avsnitt
om hur Petter Karlberg och Johnny
Lind upptäckte hur det nyfödda
barnet tar sina första andetag och
Edgar Mannheimer med fleras epokgörande bok om medfödda hjärtfel.
Men om det kan man läsa om på
internetsiten Wiki-KS, där det mesta
om klinikernas historia, forskningen
vid KS och profiler bland personalen
finns med.
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BÖR VACCINATÖR
MILITÄR
MATPLATS

EN I SÄLJANMINNER FRÖDING
HANS DIONYKANSKE SOM
DE
WENNERSOS
OM SLAG BOM
SEDEL
FÖLJE

DRIVE
PÅ MARKNADEN

ÄR MOR
PÅ MORS
EN JÄTTE
SOM TOKYO

AVIGT
PÅ SITT
SÄTT

Var så goda!
Här är ett
nytt kryss
att gympa
hjärnan med
i sommar!

BÄR
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HÄLSNING

TEXTBOK FÖR
TONGIVANDE

BÄLTESKAMP
NÄSTNING

Vad då då?

Det finns så mycket att
vara rädd för. Och de
flesta rädslor har ett
namn. Så här i vaccinationstider undrar vi:
Lodrätt, vad kallas en
överdriven rädsla för
STICKA
injektionssprutor? Vågrätt, vad lider den av som MÅTT PÅ
är rädd för mörker?
TILLGÄNGLIG ENERGI
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Grattis alla
snabbtänkta
korsordslösare!
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SNUT
TORR PÅ
FLASKA
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I
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STÖD

SENARE
TIDERS
HAK
ADDITIV

DRIVKRAFT
EN GÅNG
MED
GRÖNSKA
SOFAR

Vem då då?

Sjukdom är ett hinder för
kroppen, inte för viljan, om
man inte själv väljer det, lär
han ha sagt. Han skrev i alla
fall en handbok i livets konst
redan på 100-talet e.Kr. Vad
heter han?
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Korsordsmakare: Eva Wendeberg
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Alla dessa läror!
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blötdjur?
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ANGER
TID

EN FISK I
MUSIKEN

FIXAR
FESTEN

Fransk uppfinnare som bl.a.
sysslade med luftpumpar och
ångmaskiner konstruerade
1681 en tryckkokare. Hans
“gryta” utvecklades senare till
den steriliserande autoklav
som används inom
sjukvården.
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UPPDRAG

<<< Rätt lösning kryss nr 3 - 2021
t Ta chansen att bli omnämnd som vinnare i
nästa nummer! Då måste vi ha rätt lösningar
senast 15 november. Skicka (eller ännu hellre
mejla!) lösning till Josef Milerad, Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.
josef.milerad@gmail.com
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