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M
ona Lisa av Da Vinci, 
Primavera av Botti-
celli, Sixtinska 
Madonnan av 
Raphael, Flickan 

med pärlörhänget av Vermeer, Höstac-
karna av Monet och Laokoongruppen, 
en hellenistisk skulptur från 200-talet 
är några i en lång lista av stora konst-
verk som smetats ned med burksop-
por, lim eller färg av unga klimatakti-
vister från organisationen Just Stop 
Oil och andra grupper som även är 
aktiva i Sverige.  

Anledningen till attackerna enligt 
aktivisterna själva är att mänsklighe-
ten och vår planet står på undergång-

ens brant vilket man vill larma om 
genom att ställa värdet av några 
enskilda konstverk i relation till 
jordens överlevnad. Argumentet att 
ett visst mått av våld och materiella 
skador ingår i kampen för att stoppa 
nationens, landets eller kanske 
världens undergång brukar framföras 
av alla radikala grupper. Kan man få 
radikaliserade ungdomar att tänka i 
mer konstruktiva banor? 

Sverige startade 2017 tillsammans 
med övriga Norden ett utbildnings-
program som redan från förskolan och 
under hela skolgången skall arbeta för 
att motverka radikalisering, våldsbeja-
kande extremism och polarisering i 

samhället och samhällsdebatten.  
Många av förslagen finns inskrivna 

i läroplanerna. Mig veterligt har 
utbildningsministrarna inte återkom-
mit med en utvärdering av detta 
viktiga initiativ så vi vet inte hur effek-
tivt programmet är och hur det har 
genomförts. Det vore viktigt att veta 
eftersom radika-
liseringen bland 
unga inte tycks 
ha minskat. 
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Aktivist – javisst

t 9 februari. Årsmöte i Örgryte 
församlingshem  . Gudrun Nyberg talar om 
småindustrier i Göteborg 100 år. 
t 13 april. Sammankomst planeras  i 
Örgryte församlingshem. Christina Bergh-
Kelly talar om ungdomsmedicin. 
t 4 maj. Utflykt planeras till Dalénmuseet i 
Stenstorp med besök på Bonadsmuseet.  
Resan går med buss. Lunch lokalt samt 
besök på hemvägen i Falköping på Fal -
 bygdens ost  
  
 
t 7 februari kl 14, AF, Sandgatan 2, Lund. 
Föredrag av Håkan Jönsson: Kan mat vara 
roligt? Håkan är universitetslektor vid Insti-
tutionen för livsmedelsteknik vid Lunds uni-
versitet samt forskare vid Avdelningen för 
etnologi. Sedvanligt mingel.  
t 7 mars kl 14, Sandgatan 2, Lund. 
Årsmöte. Ädelsmeden Magnus G:son 
Liedholm som bl.a. skapat nattvardssilver 
till Lunds Domkyrka, berättar om sitt konst-
närskap och om sina arbeten i guld och 
silver men även om skulpturer i brons och 
smycken i tenn. Sedvanligt mingel. 

   SKÅNE-SÄL  – Våren 2023

   VÄST-SÄL – Våren 2023 

Nr 1: 18 mars. Manusstopp 24 februari. 
Nr 2: 13 juni. Manusstopp 19 maj.

Nr 3: 14 oktober. Manusstopp 22 september. 
Nr 4: 16 december. Manusstopp 24 november.

– en intresseförening i Sveriges läkarförbund. 
 Tidningen kommer ut med fyra nummer per år.

Utgivningsdagar 2023



ledare

Vårda etiken…och julen!

I
 detta nummer av Seniora Läkare 
har vi ett etiskt tema. Thed Adel-
swärd skildrar i en intressant 
artikel den goda domarseden, den 
viktiga domar etiken. Det är 

slående hur överens jurister och läkare 
är om vilket etiskt förhållningssätt som 
är viktigast.  

Vid årsskiftet lämnar jag mitt 
uppdrag som ordförande i Läkarförbun-
dets etik- och ansvarsråd. Inspirerad av 
Theds skildring skrev jag ner hur jag ser 
på läkaretiken och vilka frågor som 
ständigt är aktuella, se sidan 20. 

Vi har nu en ny regering som efter 
en, vad man förstår, blöt natt på Tidö 
slott kommit överens om inriktningen 
för politiken framöver.  

Med en hastig titt på Tidöavtalets 
skrivning om hälso- och sjukvården så 
ser det ut som om man lyssnat på Läkar-
förbundets krav på förändring. Satsning 
på utbyggd primärvård och på att elimi-
nera bristen på vårdplatser och inrät-
tande av en nationell vårdförmedling 
(väntelista) för att kapa köer.  

Varje kommun föreslås få ha en 
medicinskt ledningsansvarig läkare och 
staten ska ta ett helhetsansvar över 
styrning och uppföljning av statliga 
medel till sjukvården.  

Men jag saknar en stark skrivning om 
äldrevården. Det är bra med en led-
ningsansvarig läkare men var finns sats-
ningen på medicinsk kompetens 
närmare de äldre? Var finns den riktade 
ekonomiska satsningen för att få en 
rimlig bemanning på särskilda 
boenden? 

Under rubriken Läkarens roll i vård-
kedjan tydliggörs” i Tidöavtalet, finns 
bara en mening: ”Insatser ska göras för 
att motverka felaktig läkemedelsför-
skrivning, till exempel genom att 
avskaffa rätten att skriva ut recept för 
läkare som under en längre tid inte 
arbetat kliniskt i yrket”.  

För seniora läkare som slutat arbeta 
kliniskt skulle detta innebära ett förbud 
mot läkemedelsförskrivning. Jag ifrå-
gasätter kraftigt underlaget för detta 
förslag. Det finns, enligt information 
jag har, inga belägg för att förskrivning 
av seniora läkare utgör någon som helst 
patientrisk.  

Olämpliga förskrivningar förekommer 
från unga kollegor som just börjat arbeta 
och från en liten grupp privat verk-
samma kollegor i storstäderna, välkända 
för IVO. Läkarförbundet har starkt kriti-
serat förslaget till förbud. Seniora läkare 
kommer också att vid varje tillfälle som 
ges  argumentera emot.  

Fler förslag i Tidöavtalet som t.ex. 
begränsad rätt till vård för invandrare 
och papperslösa, frågan om bedömning 
av vandel, tillgång till tolk bara om pati-
enten betalar, är mycket kontroversi-
ella. Flera av förslagen är oetiska och 
eventuellt olagliga och kan innebära 
bristande patientsäkerhet. Mycket ska 
dock utredas vilket ofta innebär 
långbänk och att regeringen hinner 
sansa sig. 

Läkarförbundets och Läkaresällska-
pets gemensamma etikdag den 24 
november, nio månader efter Rysslands 
aggressiva intåg i Ukraina, hade den 
mycket aktuella rubriken Utmaningar 
vid kris, krig och katastrof. Vi diskute-
rade bland annat det svåra begreppet 
Vård som inte kan anstå i både freds- 
och krigssituationer.  

Under Läkarförbundets fullmäktige 
målade professor Andreas Wladis upp 
en skrämmande bild: ”Svensk sjukvård 
är desorienterad, underdimensionerad 
och underbemannad redan i fredstid 
och kan inte skala upp”. Hur ska svensk 
sjukvård kunna ta hand om skadade 
och flyktingar etiskt när diskrepansen 

mellan resurser och behov är så stora?  
Vi fick en presentation från general-

läkarens kontor och fick förstå att man 
därifrån litar helt på att den civila sjuk-
vården ska kunna ta hand om de 
skadade i krig.  

Intressant var att erfarenheterna från 
Ukraina visar att över 20 procent av pro-
blemen är psykiska och att kirurgiskt 
åtgärdbara skador inte alls är domine-
rande. Huvudbudskapet från dagen var 
att sjukvården med hjälp av Socialstyrel-
sens kunskapsstöd och prioriterings-
plattformen ändå har förutsättningar 
att klara av krig och kris men alla måste 
inse och planera för sänkt vårdkvalitet. 

Jag lämnade Läkarförbundets 
styrelse i samband med fullmäktige i 
november och kommer nu att ha ännu 
mer tid för Seniora läkare. Jag gläds åt 
att vår styrelsemedlem Anna Rask 
Andersen har ersatt mig som senior 
medlem i förbundsstyrelsen och 
kommer att fortsätta driva våra frågor, 
närmast att få ett grepp om hur många 
seniora kollegor som arbetar och i 
vilken utsträckning. 

Vi är bland de mest sekulära folken 
på Jorden vilket bidrar till att vi har 
svårt att förstå många invandrare med 
stark tro, vilket vi också diskuterade 
under etikdagen. Många svenskar 
funderar nog inte så ofta på varför vi 
firar jul men jag tycker att vi bör 
påminna varandra om julevangeliet, 
Lukas 2:14, där följande vackra ord står: 
”Ära vare Gud i höjden, och frid på 
jorden, bland människor till vilka han 
har behag!”  

Även om alla inte vill ära någon 
högre makt kan vi önska 
varandra frid och fred på 
jorden och en riktigt God 
Jul. 
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Torsten Mossberg, ordförande i föreningen Seniora Läkare



Så öppna
upp väge
tumörbeh

medicin

Text: Josef Milerad



ar gensaxen  
n för skräddarsydd  

handling 
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t Emmanuelle Charpentier  
och Jennifer A. Doudna  fick 
2020 tillsammans  Nobelpriset 
i kemi för sina  banbrytande 
arbeten kring CRISPR-Cas9-
tekniken,  idag populärt 
kallad ”gensaxen”.  

Åren 2009-2014 var 
Emmanuelle Charpentier 
forskningsledare vid 
laboratoriet för molekylär 
infektionsmedicin i Umeå 
och publicerade då flera 
banbrytande arbeten kring 
CRISPR-Cas9-tekniken idag 
populärt kallad ”gensaxen”.  

Men vad handlar det om 
egentligen, bakteriernas 
svar på virus, och hur går 
det egentligen förenklat 
till?’ 

 
Läs mer på nästa  

uppslag >>>
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t  CRISPR Cas9 är egentligen bak-
teriernas sofistikerade försvarsme-
kanism mot virusangrepp. Lite för-
enklat kan den beskrivas som ett 
enzym som klyver DNA och en RNA 
guide som hittar till rätt ställe att 
klyva. Vid ett virusangrepp på en 
bakterie känner den igen ett virus-
DNA och klipper av den på rätt 
ställe så att den inte kan skada och 
ta över bakteriens egen arvsmassa.  

Charpentier insåg att CRISPR-
Cas9-systemet kunde användas 
som ett universellt verktyg för alla 
typer av genmodifiering. Genom 
att ge CRISPR-systemet rätt ”RNA-
adresslapp” kan man få gensaxen 
att klippa på önskat ställe i DNA. 
Det är alltså en teknik med enorm 
potential för all genetisk forsk-
ning, så Nobelpriset som Charpen-
tier fick dela med Jennifer A. 
Doudna vid University of Califor-
nia, Berkeley, USA, var inte 
oväntat. 

 
Kliniska applikationer  
CRISPR tekniken har redan använts 
i flera pilotstudier för att reparera 

medicin

n Emmanuelle Charpentier (född 1968) är Nobelpristagare i kemi 2020 och numera 
chef på Max Planck-institutets avdelning för patogenstudier. Åren 2009-2014 var 
hon forskningsledare vid Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin i Umeå och 
publicerade då flera banbrytande arbeten kring CRISPR-Cas9-tekniken idag 
populärt kallad ”gensaxen”. 
n  2020 fick hon och Jennifer A. Doudna Nobelpriset för deras forskning.  
Men vad handlar den  om? 

Hur fungerar klippet  
som gav Nobelpris? 
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eller byta ut de skadade eller felaktiga 
gener som orsakar sjukdomar. Som 
thalassemi, sickle cell-anemi eller 
blindhet till följd av Leber´s kongeni-
tala amauros (1). Men det finns en 
oprövad potential för effektiva can-
cerbehandlingar genom att genetiskt 
modifiera patientens egna T-celler så 
att de angriper och dödar olika typer 
av cancerceller. Hindret idag är att 
tumörcellerna vid många cancerfor-
mer maskerar sitt antigen för att 
undgå T-cellsangrepp.  

Immunsystemet känner igen 
främmande    celler i kroppen genom 
att T-cellerna som utgör kroppens för-
svarslinje identifierar artfrämmande 
proteiner (antigener) på ytan av dessa 
celler. Med hjälp av sina egna protein-
receptorer fäster de till det främ-
mande antigenet och dödar de främ-
mande cellerna. 

Förhållandet mellan antigener och 
immunreceptorer kan liknas vid ett lås 
och en nyckel. På samma sätt som ett 
lås bara kan öppnas med rätt nyckel, 
har varje antigen bara en unik immun-
receptor som andra celler kan binda 
sig till. 

Cancercellernas ytantigener är som 
nämnts ofta inkapslade i molekylära 
strukturer som gör att kroppens 
immunförsvar inte känner igen dem 
som främmande celler, och de undgår 
därmed T-cellsangrepp.  

CRISPR-Cas9 har en unik potential 
att modifiera T-celler så att de kan 
penetrera tumörcellernas maskering. 
Kan man extrahera tumörcellens 
antigen och stoppa in dess RNA i T-
cellens receptor så kommer T-cellerna 
att hitta och döda tumören.  

Principen låter enkel men i prakti-
ken är metoden ohyggligt komplice-
rad.  

Nu är den första kliniska studien 
gjord och man har kunnat visa att 
principen fungerar. Att studien trots 

sina begränsningar är publicerad i 
Nature antyder vilket genombrott 
detta är (2). 
 
Första Crispr-studien  
vid cancer 
I studien deltog 16 personer med 
solida tumörer, bl.a. bröst- och colon-
cancer. Forskargruppen började med 
att sekvensera DNA från patienternas 
blodprover och tumörbiopsier, för att 
leta efter mutationer som finns på 
själva tumören men inte i blodet. 
Detta måste göras separat för varje 
person i studien eftersom mutatio-
nerna är olika för varje patient. Man 
använde sig sedan av algoritmer för 
att förutsäga vilka av de påvisade 
mutationerna som sannolikt skulle 
kunna provocera fram ett svar från T-
celler, dvs. få T-cellerna att attackera.  

I nästa steg extraherade man T-
celler från patienternas blod och 
använde CRISPR-genomredigering för 
att modifiera T-cellsreceptorer till att 
känna igen tumörmutationerna. 
Denna ytterst komplicerade tillverk-
ningsprocess tog för vissa patienter 
mer än ett år. 

Var och en av de 16 deltagarna fick 
tillbaka sina modifierade T-celler 
riktade mot upp till tre olika mutatio-
ner. Det visade sig att de modifierade 
T-cellerna fanns kvar i blodbanan och 
fanns dessutom i högre koncentratio-
ner nära tumören, vilket tyder på att 
hade identifierat tumörcellerna som 
kroppsfrämmande.  

Den kliniska effekten på cancer-
sjukdomen var tydlig om än något 
blygsam. En månad efter T-cellsinfu-
sionen stannade tumörtillväxten upp 
hos fem av deltagarna. Två patienter 
upplevde mildare biverkningar som 
troligen berodde på aktiviteten hos 
de redigerade T-cellerna. Studien vad 
dock inte i första hand designad för 
hög effekt utan mer som ”proof-of-

concept”, dvs. att visa att metoden var 
genomförbar. Forskargruppen 
använde också relativt små doser av 
modifierade T-celler i behandlingen. 
Vill man öka behandlingseffekter 
behöver doserna också ökas. 

Genetiskt modifierade T Celler 
”Chimeric antigen receptor” CAR T-
celler framställda med andra tekniker 
har redan använts med framgång mot 
multipelt myelom och andra blodma-
ligniteter (3). Blod- och lymfcancer-
celler hos olika patienter har dock 
liknande receptorer vilket innebär att 
det inte finns något behov av att 
designa nya T-cellsreceptorer för varje 
person med cancer. 

Så är inte fallet med solida tumörer 
och när det gäller att syntetisera pati-
entspecifika T-celler öppnar CRISPR 
helt nya möjligheter.  

En populärvetenskaplig samman-
ställning av etablerade behandlingar 
med CAR T- celler finns på Sheba 
Medical center, ett högspecialiserat 
cancersjukhus i Israel (4). 
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t Under årsmötet kommer vi att vara 
i hjärtat av Lund, i Palaestra, universi-
tetets gamla gymnastik- och fäktsal, 
beläget vid Universitetsplatsen där 
Universitetsbyggnaden och Kungshu-
set står som närmsta grannar.  

Magnolian har kanske blommat 
över men de mäktiga bokarna i Lun-
dagård bjuder på skir grönska. Här 
föreläser de lärde i Lund om akade-
miska traditioner och vetenskapliga 
upptäckter. 

Vi bjuder på ett omväxlande 
program, på lundensiskt vis med högt 
i taket, som handlar både om oss äldre 
och om de verkligt unga. 

I anslutning till mötet har vi ordnat 
dagsaktiviteter på söndagen den 14 
maj, ett kort besök på Livets museum 
samt en bussresa med guide över 
dagen till Malmös spännande konst-
värld.  

Men dessutom ett unikt arrange-
mang med två övernattningar för att 
hinna se det bästa i Sveriges Provence, 
Österlen. Missa inte det! 

 
Pris för konferenspaketet: 
t 3 500 kronor. 
I paketet ingår:  

Fredag:  Kaffe vid ankomsten. 
Föredrag. Middag med dryck och 
kaffe. Besök och presentation på 
Skisserna   museum med bubbel och 
mingel. 

Lördag:  Föredrag, kaffe fm och em. 
Lunch med dryck och kaffe. Trerätters 
middag med välkomstdrink, viner och 
underhållning.  

Söndag: Utflykter  och  
arrangemang tillkommer. 

Sista anmälningsdagen är 3 april. 
OBS! Antalet deltagare är begränsat 
av lokalskäl. 

Principen ”först till kvarn” där 
anmälningsdatum till konferensen 

kommer att gälla. Väntelista upprät-
tas i fall av återbud. Vid återbud 
senast 3 april återbetalas hela 
beloppet, därefter sker ingen återbe-
talning. Vid sjukdom senare kan even-
tuellt kontokort eller hemförsäkring 
med läkarintyg utnyttjas. 

 
 
Res bekvämt och klimatsmart!  
Tåg Stockholm - Lund: knappt 4 ½ 
timmar.  
Göteborg - Lund: 3 timmmar. 
För långväga deltagare:  
Flyg Malmö Airport (Sturup) alterna-
tivt Copenhagen Airport (Kastrup).  
 
 
 
Boka direkt på hotellet.  
Maj är disputationernas och festernas 
månad i Lund , så boka snarast, gärna 
i samband med anmälan. Följande 
hotell rekommenderas och ligger 

  RESTIPS

  LOGI

Välkommen till 
ett vårmöte på  
lundensiskt vis  
och exklusiv miniresa

  ALLMÄN INFORMATION

Förutom ett fullmatat program med spännande kulturella utflykter är vårmötet 
den här gången kryddat med möjlighet för dig att förlänga livets goda stunder i 
vänners glada lag under en exklusiv    miniresa 14-16 maj med två övernattningar 
i Sveriges Provence! Läs mer om den på sidan 13. 

• Av Marianne Ors

Snart ett nytt år!
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inom bekvämt gångavstånd till 
Palaestra: 
• Grand Hotell 
Bantorget 1, info@grandilund.se, 
hemsida: www.grandilund.se.  
Tel: 046 2806100. 
Parkeringsmöjlighet finns. 
• Hotell Lundia 
Knut den Stores gata 2, 
info@lundia.se, hemsida: 
www.lundia.se.  
Tel: 046 2806500 
Parkering i huset. 
• Hotell Concordia  
Stålbrogatan 1, info@concordia.se, 

hemsida: https://www.concordia.se/. 
Uppge kod SL23 och få 15% rabatt 
på ordinarie priser. 
Tel: 046 135050 
Parkeringsmöjlighet finns. 
Två mindre hotell inom  
gångavstånd till Palaestra:  
• Lilla Hotellet  
Bankgatan 7 samt Hotell Oskar:   
Bytaregatan 3. 
Parkeringsmöjligheter finns.  
Inga prisuppgifter. 
Lågprishotell: 
• Good Morning Lund 
Förhandlingsvägen 4, Lund. 

t Marianne Ors 070 288 16 88 
ors.marianne@gmail.com  
t Yelverton Tegner 070 3141410  
yelverton@tegner.com 
t Bengt Andreasson 
bengt.andreasson.umas@gmail.com 
t Sven Lindgren  
svenlindgren42@outlook.com  
t Birgitta Castor
castor.bringeus@telia.com 
t Inga-Lisa Sjölin
ingalisa.sjolin@gmail.com 
t Birgitta Hovelius
Birgitta.hovelius@med.lu.se 

Varmt välkommen  
till Lund önskar  
organisationskommittén!



 
 
14.00 - 15.00:  Registrering.  
t Lokal: Palaestra, Paradisgatan 4, 
223 50 Lund. Ingång från Universitets-
platsen. Kaffe. 
15.00 - 15.30:  Mötet öppnas.   
t Kristina Åkesson, dekan för Medi-
cinska fakulteten i Lund samt Torsten 
Mossberg, ordförande i Seniora 
Läkare. 
15.30 - 16.00:   Lunda-andan, finns 
den?  
t Göran Bexell, tidigare rektor för 
Lunds universitet och idag professor 
emeritus i tros- och livsåskådningsve-
tenskap, svarar på frågan. 
16.00 - 16.30: Medicinsk humaniora. 
Vad är det och behövs det?   
t Den internationella benämningen 
är Medical Humanities. Vid Lunds uni-
versitet är forskningsområdet etable-
rat vid Birgit Rausing Centrum för 
Medicinsk humaniora. En av dess före-
trädare är Pia Dellson, onkolog och 
psykiater, filmvetare och författare. 
16.45 - 17.45: Middag på Tegnérs 
Matsalar.    
19.00: Mingel med bubbel  
på Skissernas museum.  
t Seniora läkare får en presentation 
av museet, som har ett unikt fokus på 
den konstnärliga kreativa processen, 

och därefter går vi runt i de stora 
salarna. Här finns världens största 

samling av skisser, modeller och 
förlagor till svensk och internationell 
offentlig konst, inte minst av konstnä-
rer som Henri Matisse, Sonia 
Delaunay, Henry Moore och Fernand 
Léger.  

I den svenska salen visas verk av 
Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald och 
Siri Derkert och samtida konstnärer 
som Linn Fernström, Gerhard Nord-
ström och Matthias van Arkel.  

 
 

 
08.30 - 09.00: Två världar – gynekolog 
och författare.   
t Karin Wahlberg är både gynekolog 
och författare till hittills 17 skönlitte-
ratära verk i olika genrer. Hon 
berättar om sina vitt skilda karriärer. 
09.00 - 09.30: Virusetiologi och  
autoimmun patogenes vid typ 1-
diabetes – vunnen kunskap i Teddy-
studien. 
t Åke Lernmark, professor i experi-
mentell diabetes vid Lunds universitet, 
rankas som en av världens tio främsta 
diabetesforskare. Tillsammans med sitt 
forskarteam har han ringat in två olika 
virus som misstänks trigga barnens 
immunförsvar att förstöra de egna 
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HÄR ÄR HELA  
PROGRAMMET

GRANDE FINALE 
PÅ GRAND HOTEL
  FREDAG 12 MAJ

  LÖRDAG 13 MAJ

Fortsättning nästa uppslag >>>

Vårmötet avslutas storslaget i någon av 
Grand Hotels festsalar med festmiddag  

och lundensisk underhållning





insulinproducerande betacellerna 
istället för det främmande viruset. I 
pipeline finns ett första vaccin mot det 
ena viruset, ett coxachievirus. 
09.30 - 10.00: Blödarsjuka – dåtidens 
mysterium, dagens realitet och framti-
dens möjlighet.  
t Rolf Ljung är seniorprofessor i pedi-
atrik och tidigare överläkare i 
pediatrisk   hematologi, särskilt koagu-
lation vid Skånes universitetssjukhus. 
Hans specialområde är blödarsjuka – 
hemofili – en ärftlig sjukdom med 
spännande historia där medicinens 
framsteg gjort en dödlig sjukdom 
behandlingsbar och nya tekniker 
erbjuder genetisk bot.  
10.30 - 11.15: Hur överlever mycket 
för tidigt födda barn? 
t Andreas Herbst är överläkare i 
gynekologi och obstetrik och Lars 
Björklund överläkare i neonatologi vid 
Skånes universitetssjukhus. Vården 
idag vid underburenhet skiljer sig 
radikalt jämfört med för 20 år sedan 
vilket medfört en spektakulärt för-
bättrad överlevnad. Höggradig under-
burenhet, speciellt barn födda före 24 
veckor, diskuteras inom professionen.  
11.15 - 12.00: Årsmöte. 
12.00 - 13.30: Lunch på Tegnérs 
Matsalar. 
13.30 - 14.00: Sagan om  
Servoventilatorn.  
t Björn Jonsson, professor emeritus i 
Klinisk fysiologi vid Lunds universitet, 
utvecklade servoventilatorn under 
1960-talet. Servoventilatorn testades 
första gången på patienter 1970 och 
gjorde stor internationell succé. Det 
nya med Servoventilatorn var att den 
kunde följa och anpassa sig till patien-
tens eget behov av andningsstöd.  
14.00 - 14.30: Artificiell intelligens 
som beslutsstöd vid tolkning av  
medicinska bilder.  
t Elin Trägårdh är docent och chef vid 
Nuklearmedicin, Skånes universitets-
sjukhus Malmö. Föredraget handlar 

om hur AI kan användas vid bild- och 
funktionsmedicinska undersökningar i 
sjukvården inom röntgen, klinisk fysio-
logi och nuklearmedicin. Fokus ligger 
på tolkning av bilden men även andra 
aspekter som t.ex. förbättring av bild-
kvalitet kommer att förklaras. 
14.30 - 15.00: Kaffe. 
15.00 - 15.30: Vaccinationer av äldre.  
t Bertil Christensson har varit 
professor   och överläkare vid Infek-
tionskliniken i Lund. Vad menar vi 
med att ett vaccin är bra? Att det 
skyddar helt mot sjukdomar och har få 
och lindriga biverkningar, eller räcker 
det med att vaccinet bara minskar 
risken att bli sjuk?  

Varför fungerar vaccin ofta bättre 
hos barn och ibland sämre hos äldre? 
Trots allt finns det flera utmärkta 
vaccin även för äldre personer, och 
vaccinationernas medicinska historia 
är tveklöst en framgångssaga. 
15.30 - 16.00: Läkemedel till äldre – 
hjälper eller stjälper?  
t Patrik Midlöv är distriktsläkare och 
professor i Allmänmedicin och Sam-
hällsmedicin vid Institutionen för 
kliniska vetenskaper i Malmö. Han har 
intresserat sig mycket för läkemedels-
relaterade problem hos äldre och har 
medverkat bl.a. i Läkemedelsboken.  
16.00 -16.30: Seniorens sömn. 
t Marianne Ors, psykolog och med dr 
har i många år ansvarat för Sömnsek-
tionen vid Neurofysiologiska kliniken 
vid Skånes universitetssjukhus. Före-
draget fokuserar på de senaste rönen 
om den äldre människans sömn och 
avslutas med nyttiga sömntips.  
19.00: Festmiddag på Grand hotell i 
Lund med lundensisk underhållning. 
 
 
 
UTFLYKTER 
 
Livets museum: 10.00 – 12.00.  
t Besök med guidad visning och 

kaffe. Max. 30 deltagare.  
t Pris 100 kr/deltagare. Anmälan och 
betalning samtidigt med anmälan och 
betalning till vårmötet.  
 
Malmö i konsten: 09.00 – 15.00. 
t Följ med på konstrunda i Malmö! Vi 
guidas av Tor Billgren, konstkritiker 
och kulturskribent på bl. a. Sydsvenska 
Dagbladet. Tor har valt ut ett antal 
spännande och aktuella utställningar i 
staden och vi tar även del av stadens 
arkitektur och offentliga konst.  

Vi börjar med en busstur runt 
Malmö där vi ser utvalda byggnader 
och kända offentliga konstverk som 
Carl Milles Pegasus i Slottsparken, Axel 
Ebbes Arbetets ära på Möllevångstor-
get och Charlotte Gyllenhammars 
Mother i Hyllie.  

Vi intar förmiddagskaffe på Malmö 
Konstmuseum följt av att Tor visar en 
del i de högklassiga samlingarna av 
samtida och äldre svensk konst. Sedan 
tar Tor med oss på gallerirunda där 
han valt ut ett antal aktuella utställ-
ningar. Under vår vandring intar vi 
även lunch. 
t Pris 1 375 SEK. Anmälan och betal-
ning samtidigt med anmälan och 
betalning till vårmötet. I priset ingår: 
Inträden enligt program, förmiddags-
kaffe, lunch, guidning med Tor 
Billgren, busstransport. Vid avresan 
från Lund lastar vi vårt bagage, som vi 
då har lättillgängligt för hemresa, när 
vi återkommer till Lunds central på 
eftermiddagen. 
Utflykten kräver minst 20 deltagare 
för att kunna genomföras. 
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 SÖNDAG 14 MAJ
Anmälnings - 
blankett 
• Se nästa upplag >>>



Följ med till Österlen på en 
resa med kultur, 
underhållning   och historia 
när Seniora Läkare ordnar 
en miniresa i anslutning till 
vårmötet i maj 2023.  

t Våra ciceroner är inga mindre än 
Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd. Vi 
besöker bl.a. Piratenmuseet i Vollsjö, 
Hasse & Tage-museet i Tomelilla och 
går på historisk vandring från bronsål-
dern till nutid i Kivik med museichefen 
Dafvid Hermansson.  

Från Stenshuvuds nationalpark 
skådar vi ut över Östersjön och 
besöker närbelägna Kivik Art Centers 
skulpturpark. Under resan berättar 
Anna-Lena och Jan om möten med 
Olle Adolphson, Fritiof Nilsson Piraten 
och Monica Zetterlund.  

Vi äter gott med det bästa av 
bygdens råvaror. Dagtid görs spän-
nande utflykter medan österlen -
nätterna tillbringas på Kiviks hotell.  

Vi gör ateljébesök hos konstnären 
Carl Gustafsson och författaren Mikael 
Bergstrand läser ur sin kommande 
roman. 

Första kvällen framför Anna-Lena 
och Jan sin nya show ”Om livet & såna 
grejor” med Piaf, jazz och humor. 
Andra kvällen blir en afton i Fritiof 
Nilsson Piratens anda som vi tillbringar 
hos Hånsa och Maria i Yngsjö 
Ålabodar, där vi får smaka på kustens 
läckerheter, höra historier om ålafis-
ket och arbetet med att få det småska-
liga kustfisket klassat som immateri-
ellt kulturarv av UNESCO. 

Pris 10 850 SEK. Enkelrumstillägg 
från 1200 SEK (olika rumskategorier). 

Anmälan och betalning samtidigt 

med anmälan och betalning till 
vårmötet.  

Resan utgår från Lund. Tidpunkt för 
avresa och återkomst meddelas 
senare. 

I priset ingår: Två nätter i delat 
dubbelrum på fyrstjärniga Kiviks 
hotell, trerätters middag, till kaffet 
uppför Anna-Lena och Jan sin nya 
show ”Om livet & såna grejor” exklu-
sivt för oss, middag med dryck (snaps, 

öl & punsch) med underhållning i klas-
siska Yngsjö Ålabodar, tre luncher, kaf-
fepauser enligt program, besök med 
vin hos författaren Mikael Bergsten, 
ateljébesök med kaffe hos konstnären 
Carl Gustafsson, samtliga transporter 
och inträden enligt program. OBS! 
Besöket på Kivik Art Center är ännu 
inte bekräftat.  

Resan kräver minst 20 deltagare för 
att kunna genomföras. 

Seniora  
läkares resetips! 
 

 14-16 
  MAJ  

Österlens pärlor

En exklusiv resa som  
innehåller allt från att njuta av  
vårens natur i ”Sveriges Provence” 
till stand up och mängder av  
kulturella upplevelser.  
Ciceroner under resan är Anna-Lena 
Brundin och Jan Sigurd.
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Namn deltagare 1 ............................................................................................................................................. 
 
  
Namn deltagare 2 / följeslagare ...................................................................................................................... 
 
 
Adress ................................................................................Postnr och ort........................................................ 
 
 
E-post ...............................................................................................Telefon (helst mobil)...................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Konferenspaket hela mötet                                      3.500 kr/person   

                                                                                             
 
 
 
      

 Livets museum  14 maj kl 10.00 – 12.00: 100 kr / person  
       

       Malmö i konsten med Tor Billgren 14 maj kl 09.00 – 15.00: 1 375 kr / person   

                  
 Österlens pärlor 14 –16 maj: 10 850 kr / person. Enkelrumstillägg 1 200 kr

Upplysningar: (till exempel specialkost, rörelsehinder)

n Anmäl dig via internet på  

www.slf.se/seniora-lakare 

Anmälan till Seniora Läkares  
vårmöte i Lund 12-13 maj 2023

Sista anmälningsdag är 3 april. 

• Pappersanmälan skickas till Marianne Ors, Skepparegatan 3, 239 30 Skanör. 
• Bekräftelse sker med e-post. All korrespondens sker via e-post till ors.marianne@gmail.com 
• Totalsumman betalas in vid anmälan till bankgiro Bg 297 – 2917. ANGE DITT NAMN på talongen! 
• Boka snarast hotell själv! Hotellförteckning: se sid 13 samt på hemsidan www.slf.se/seniora-lakare under Vår-
möte i Lund. 

t

t

t

Antal Summa

UTFLYKTER I ANSLUTNING TILL MÖTET

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



15Seniora Läkare | 4 2022

 
1. ”A rose is a rose is a rose”. Vilken 
amerikansk poet skrev detta? 
a. Emily Dickinson 
b. Gertrude Stein 
c. e.e. cummings 
 
2. ”Tiotusen röda rosor” låg på Svensktop-
pen 1968. Vem sjöng den? 
a. Jan Höiland 
b. Thore Skogman 
c. Lars Lönndahl 
 
3. 1969 fick Arne Qvick en hit med sången 
”Rosen”. Vad arbetade Qvick egentligen 
som? 
a. Flottare 
b. Chaufför 
c. Elektriker 
 
4. Den 
amerikanska 
filmen ”The Rose” 
från 1979 handlade 
om en känd sångerskas 
livsöde. Vem var det? 
a. Janis Joplin 
b. Billie Holiday 
c. Whitney Huston 
 
5. ”Rosens namn” är en italiensk roman av 
Umberto Eco. I vilken miljö utspelas boken? 
a. Furstligt hov 
b. Kloster 
c. Universitet 
 
6. ”L’important c’est la rose” sjöng en fransk 
sångare. Vem? 
a. Jacques Brel 
b. Charles Aznavour 
c. Gilbert Bécaud 
 
7. Röda rosen och Vita rosen hette två ung-
domsgäng i en svensk barnbok. Vilken bok 
var det? 
a. Rasmus på luffen 
b. Kalle Blomkvist  
c. Alla vi barn i Bullerbyn 
 
8. Rosencranz och Guildenstern är två 
figurer i ett drama av Shakespeare. Vilket? 
a. Hamlet? 
b. Othello 
c. Stormen? 

 
9. Rosenkrans är ett begrepp i den katolska 
kyrkan. Vad betyder det? 
a. Kristi törnekrona 
b. Radband 
c. Dopfunt 
 
10. ”Rosor i ett sprucket krus” är en rad av 
Gustaf Fröding. Var växte han upp? 
a. Mårbacka 
b. Alsters herrgård 
c. Övralid 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
11. ”Rosen 
på Tistelön” är en roman 
från 1842. Vem skrev den? 
a. Elin Wägner 
b. Emilie Flygare-Carlén 
c. Sigge Stark 
 
12. Anna Maria Roos var författare och levde 
mellan 1862 och 1938. Vilken av dessa 
böcker skrev hon? 
a. Sörgården 
b. Nu ska vi Läsa 
c. Läsebok för folkskolan 
 
13. Rosengång är en teknik i ett  
konsthantverk. Vilket? 
a. Stickning 
b. Knyppling 
c. Vävning 

 
14. Rosorna och ruinernas stad är Visby. När 
skedde den beryktade brandskattningen av 
Valdemar Atterdag? 
a. 1361 
b. 1461 
c. 1561 
 
15. Rosfeber är en bakteriesjukdom som 
angriper 
a. Ögonen 
b. Huden 
c. Lungorna 
 
16. ”Två små röda rosor” är en svensk 
schlager från 1943. Vad köpte den unge 
mannen i sången mer än de två rosorna? 
a. En förlovningsring 
b. En chokladkartong 
c. Ett fång med vita rosor 

 
17. Roslagen har fått sitt namn av att:  
a. Befolkningen brukade ro sina båtar 
b. Där kunde man söka lugn och ro 
c. Det växte gott om vildrosor där 
 
18. ”Törnrosens bok” är en svensk 
klassiker. Vad heter författaren? 
a. August Strindberg 

b. Albert Engström 
c. Carl Jonas Love 
Almqvist 
 

19. ”La vie en rose” sjöng 
Edith Piaf. Vilket var hennes 

smeknamn? 
a. Näktergalen 

b. Sparven 
c. Lärkan 
 
20. Rosornas krig utspelades i England på 
1400-talet. Vilka två furstehus var 
inblandade? 
a. York och Kent 
b. Kent och Lancaster 
c. York och Lancaster. 

julnöje 

Rätt svar:

Av Svante Ors

Testa dig och dina vänner 
i Seniora Läkares rosenquiz

 
1b, 2a, 3c,4a, 5b, 6c, 7b, 8a, 9b, 10b, 
11b,12a, 13c,  14a, 15b, 16c, 17a, 18c, 
19b, 20c. 



 
 

8-13 februari 2023 
t Välkommen till en spännande 
vinterresa    till finska Tavastland med 
opera, konst och kultur i centrum – 
det finns mycket att upptäcka i denna 
för oss ganska okända del av Finland.  

Med båt och buss tar vi oss till Tam-
merfors, där vi får uppleva premiären 
av Richard Wagners Den flygande hol-
ländaren. 

I Tammerfors besöker vi domkyrkan 
i nationalromantisk stil med Hugo 
Simbergs fresker, bl.a. den sårade 
ängeln. Mer modernistisk-brutal är 
Kalevakyrkan. De museer vi ser i Tam-
merfors är Muminmuseet till vilket 
Tove Jansson donerade ett stort antal 
verk samt Sara Hildéns konstmuseum-
med modern konst.  

I bruksorten Mäntää ses äldre verk 
av gamla mästare, konst från Finlands 
guldålder samt moderna konstverk. 

Tavastehus slott förflyttar oss till 
medeltiden då slottet grundades av 
Birger Jarl, sedan följd av ett stort 
antal mer eller mindre kända slotts-
herrar – Bo Jonsson Grip och Karl 
Knutsson Bonde var några. I Jean 
Sibelius födelsehus i Tavastehus bjuds 
vi på pianospel. 

Andra höjdpunkter på vår resa är 
skulptören Emil Wikströms ateljéhem 
från förra sekelskiftet och glasbruket 
Ittala.  

n  Information och anmälan: 
Ola Olsson Mejtresor 
Tel: 0704-220174 
Mail: info@mejtresor.se 
Hemsida: www.mejtresor.se 

 
 
 

18-22 april 2023 
t Res med Seniora Läkare och Hans 
Lepp till Rom i vår! Vi kommer också 
att ha sällskap av tre berömda svenska 
kvinnor – den heliga Birgitta, drott-
ning Kristina och Anita Ekberg.  

Vårt fyrstjärniga hotell Ponte Sisto 
är centralt beläget och därifrån kan 
man på bron med samma namn korsa 
Tibern till Trastevere med dess medel-
tida bebyggelse och Roms första 
Mariakyrka med vackra guldmosaiker, 
en miljö som den heliga Birgitta 
mötte. Vid Piazza Farnese nära 
hotellet finns huset som Birgitta 
bodde i, vidare Palazzo Farnese, som 
en tid var Kristinas hem – nu franska 
ambassaden. 

Kristinas sista hem i Rom var 
Palazzo Corsini där hon avled 1689 
och man kan se hennes rum. I palatset 
finns en storslagen konstsamling, bl.a. 
porträttet av Kristina som Diana, 
jaktens gudinna. 

Granne med Palazzo Corsini är 
Skandinaviska föreningen, det äldsta 
nordiska kulturinstitutet i Rom. Nuva-
rande intendenten Maria Kraft intro-
ducerar oss för föreningen och många 
kända nordiska kulturpersoner som 
från 1860 haft stipendieboende här. 

Ytterligare ett hus som vi besöker 
är det magnifika Palazzo Colonna, 
numera ett museum med barockens 
mest storslagna festsal.  

Grunden lades redan på 1200-talet 

och Dante lär ha bott där. 

Rom är statyernas och skulpturer-
nas stad – från Marcus Aurelius ryttar-
staty på Capitolium, Fontana di Trevi 
där Anita Ekberg badade i ”La dolce 
vita”, de fyra flodernas fontän på 
Piazza Navona – till Pietà, Petrusstatyn 
och Berninis tabernakel över högalta-
ret i Peterskyrkan. Där finns även Kris-
tinas grav. Villa Borghese är både en 
stor park och familjen Borgheses 
representationshem från 1600-talet. 
Där ser vi bl.a. en samling av Berninis 
marmorskulpturer. 

I Anita Ekbergs fotspår tar vi oss till 
filmstudiorna i Cinecittà i sällskap med 
Cecilia Waldecrantz, bosatt i Rom 
sedan 40 år och som framgångsrikt 
presenterat svensk film för den 
romerska publiken. Hon berättar om 
sin vänskap med Anita Ekberg och 
Ingrid Thulin.  

Det finns också tid för en tur 
utanför Rom till byn Castelgandolfo. 
Vi gör en rundvandring i byn, besöker 
vingården St Benedetta, provar viner 
och äter middag. 

 
n  Information och anmälan:  
Ola Olsson Mejtresor 
Tel: 0704-220174 
E-post: info@mejtresor.se 
Hemsida: www.mejtresor.se.
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  Tavastland

Tavestehus slott.

Fontana di Trevi.

  Rom
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Norra Englands romantiska 
landskap med mjukt 
böljande kullar till raggiga 
vindpinade hedlandskap och 
alpint karga bergspass bildar 
kuliss till vår resa med Tina 
Engström som kunnig och 
uppskattad ciceron.   

t Vi flyger till Manchester för att de 
första nätterna bo fyrstjärnigt i York, 
innanför ringmuren.  

York har anor från romartiden och 
staden befästes av romarna år 71 och 
blev senare huvudort, Jorvik, under 
vikingarnas 200-åriga välde med start 
från november 866, då danske Ivar 
Benlös intog York. Jorvik Viking 
Centre ger oss ett intryck av hur livet 
var under denna tid. 

Yorks stadskärna omges av en väl-
bevarad ringmur som huvudsakligen 
härstammar från medeltiden liksom 
många byggnader och inte minst York 
Minster, katedralen i gotisk stil med 
imponerande stenarbeten och vackra, 
mäktiga medeltida fönster av målat 
glas. 

Ingen Englandsresa utan besök på 
slott och herresäten. Vi beser Haddon 
Hall, ett befäst ståtligt medeltida hus 
samt Castle Howard, mer palatslik-
nande och uppfört under 1700-talet. 

Bägge har varit inspelningsplatser för 
många film- och TV-produktioner. 

Resan går vidare norrut till 
Englands mest dramatiska landskap 
och vildmark, även om det inte är 
otillgängligt eller glesbefolkat. Bond-
gårdar, små byar och städer ligger 
utspridda i denna gamla kulturbygd 
med spår från stenåldern, romarna 
och vikingarna.  

Fells, tarns, dales och becks, inte 
mountains, lakes, valleys och rivers är 
vikingarnas avtryck i språket. 

Nationalparken Lake District är 
världsarvsklassad och hyser Englands 
högsta berg, Scafell Pike. Över hälften 
av nationalparken är i privat ägo och 
används för jordbruk och fårskötsel. 
Yorkshire Dales inspirerade deckarför-
fattarna Reginald Hill och Peter 
Robinson samt James Herriot, pseudo-
nym för veterinären och författaren 
som skrev ”I vår herres hage”. Vi 
besöker hans klinik som nu är ett 
museum. 

De sista nätterna bor vi fyrstjärnigt i 
Ambleside i grevskapet Cumbria, 
under tidig medeltid ett halvt själv-
ständigt kungarike under skotsk över-
höghet. Barnboksförfattaren Beatrix 
Potter fick inspiration från dessa 
trakter och här hade den romantiske 
poeten Worldsworth sitt hem, Rydal 
Mount, som vi besöker och från vilket 
vi kan beundra utsikten över sjön Win-

dermere, där vi gör en liten båttur.  
Resan går nu söderut genom västra 

Yorkshire och den södra änden av 
bergs- och höglandskedjan Penni-
nerna. I byn Haworth stannar vi vid 
Brontë Parsonage Museum, den präst-
gård där systrarna Brontë levde och 
skrev. På väg till Manchester stannar vi 
till i ännu ett världsarv, den viktori-
anska mönsterbyn för textilarbetare, 
Saltaire. 
n Information och anmälan:  
Susanne Blidborg eller Sara Unde,  
Historiska Resor 
Tel. 08-545 95 220 
E-post: homeros@historiskaresor.se 
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Läs om resan på sidan 13 

Extra!

n Hjärtligt välkommen till den här extra insatta 
och spännande miniresan arrangerad av 
Seniora Läkare som är en utvidgning av 
vårmötet. Obs! Du behöver inte ha deltagit på 
mötet utan kan ansluta den 14 maj i Lund.

Anmälan: • Du kan använda talongen på  
sidan 14. Kryssa bara i fältet ”Österlens pärlor”, 
eller anmäl dig på internet. 
• Det går också bra att  kontakta Ola Olsson 
Mejtresor. Tel: 0704-220174 
E-post: info@mejtresor.se 
 
 



Bör det ställas   s

t Thed Adelswärd är 
chefsrådman vid Lunds 
tingsrätt. Han var under 
flera år ordförande i 
Sveriges domare förbund 
och deltog under åren 
2009–2012 i framtagandet 
av de två dokumenten 
”God domarsed – om etik 
och ansvarstagande” och 
”God domarsed – grund-
satser och frågor”. Han har 
därefter årligen hållit åter-
kommande  kurser för 
svenska domare om domar-
rollen och god domarsed.
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Av Thed Adelswärd 

S
varet på frågan i rubriken 
kan tyckas självklart, men 
så sent som för trettiofem 
år sedan fick jag, på en 

kurs för yngre domare, veta att 
det var olämpligt att tala om en 
särskild yrkesetik för just 
domare. Domare skulle följa 
samma etiska regler som 
medborgarna i övrigt, även 
om kraven kanske borde 
ställas lite högre på 

domare. 
Men att det ställs 

särskilda krav, delvis av 
etisk natur, på dem som 
blivit utsedda att utöva 
den dömande makten 

över andra medborgare är 
enligt min uppfattning också nödvändigt. 

Det finns två huvudsakliga – delvis överlappande – skäl 
till att särskilda krav måste ställas på domares etik och 
uppträdande.  

Det första skälet är att ett fungerande rättsväsende är 
beroende av medborgarnas förtroende. Vi är satta att 
utöva makt över enskilda i många hänseenden. En 
domare får besluta hos vilken förälder ett barn ska växa 
upp, om en person ska tas in för psykiatrisk tvångsvård 
eller om en person ska fråntas sin rättshandlingsförmåga. 
Våra arbetsuppgifter består också i att avgöra om någon 
begått brott och vilket straff som i så fall ska utdömas 
samt att avgöra tvister, såväl mellan staten och dess med-
borgare som mellan enskilda.  

Ett andra skäl till att det ställs särskilda krav på 

domares etik och uppträdande är domarens centrala roll i 
en demokratisk rättsstat.  En domares uppgift är att säker-
ställa att statens makt utövas i enlighet med lagarna. 
Domaren får endast vara lojal mot lagstiftningen. En 
domare måste alltså vara oberoende av både lagstiftare, 
statsförvaltning och andra ovidkommande intressen.  

Domare påverkas givetvis av samhällsutvecklingen, 
men domares etik måste kräva att de alltid följer gällande 
rätt, även om resultatet av detta är att domslut strider 
mot det rådande ”allmänna rättsmedvetandet”, dvs. vad 
majoriteten av medborgarna vid en viss tidpunkt anser.  

 
Arbetet med att ta fram  
dokumenten om god domarsed 
Begreppet ”etik” är ganska komplicerat och svårdefinie-
rat. Det används inom filosofin som beteckning på de 
normer och värderingar som kan användas för att försvara 
(eller kritisera) vårt handlande.  Begreppet ”god 
domarsed” beskriver bättre vad arbetet skulle ge vägled-
ning om.  

Domarens arbete är i hög grad redan författningsregle-
rat. Domaren själv får givetvis inte begå brott eller bryta 
mot de regler som gäller för andra medborgare.  

Domarens dagliga arbete är därutöver ofta detaljregle-
rat i andra författningar. Domare är föremål för tillsyn av 
bl.a. Justitiekanslern och Justitieombudsmannen och har 
ett straff- och civilrättsligt ansvar för fel och försummelser 
i tjänsten.  

”God domarsed” får inte medföra en ytterligare regle-
ring av redan reglerade frågor. Att en domare inte får 
stjäla  och inte får göra sig skyldig till diskriminering eller 
sexuella trakasserier på sin arbetsplats måste följa rätte-
gångsbalkens eller förvaltningsprocesslagens bestämmel-
ser och hör inte hemma i ett dokument om god domarsed.  

En annan fråga var huruvida dokument om god 

särskilda etiska  
krav på en 
domare?

Fortsättning nästa uppslag >>>



domarsed endast skulle ta sikte på 
domares agerande i yrkesutövningen 
eller om också uppträdandet som 
jurist i andra funktioner eller som pri-
vatperson, var frågor som borde inne-
fattas i begreppet ”god domarsed”. 

Agerandet i privatlivet kan ha stor 
inverkan på förtroendet för domaren 
och därmed också för förtroendet för 
domstolarna. Därför ska begreppet 
”god domarsed” också omfatta 
domarens agerande i privatlivet. 

En sista fråga var hur ett dokument 
om god domarsed skulle utformas. För 
svenska domare har det länge funnits 
en samling regler om hur en god 
domare bör agera i olika situationer, 
nämligen Olaus Petris Domarregler 
som sammanställdes omkring år 1540. 
Sedan 1734 har de varit bilagda den 
svenska lagboken. Regelsamlingen är i 
hög grad präglad av Olaus Petris 
kristna tro. Endast 16 av de 41 
reglerna kan sägas behandla etiska 
grundsatser. Även om innehållet i vissa 
av reglerna är tidlöst och tillämpbart 
ännu idag  är flertalet av dem numera 
främst av historiskt intresse. 

Argument mot införande av skrivna 
etiska riktlinjer är bland annat – som 
redan nämnts – att i Sverige är dom-
stolarnas verksamhet redan i hög grad 
styrd av lagstiftning och att ytterligare 
”reglering” inte är önskvärd. Det är 
också svårt att ena sig om riktlinjer 
som ger reell vägledning. Vidare kan 
etiska riktlinjer förenkla den etiska 
problematiken och inte fånga upp alla 
de aspekter som bör beaktas. Slutligen 
kan skrivna etiska riktlinjer kan bli ett 
substitut för en kontinuerlig diskus-
sion inom domarkåren, vilket får till 
följd att man slår sig till ro med riktlin-
jerna.  

Vi fann att det lämpligaste sättet 
att utforma dokumenten om god 
domarsed var i form av ett stort antal 
frågor som domaren kunde ställa till 
sig själv eller diskutera med kollegor 

på arbetsplatsen eller i samband med 
kurser och erfarenhetsutbyten. 
Frågorna formulerades efter att semi-
narier hållits på ett stort antal domsto-
lar i landet, vid vilka domare fick 
berätta om frågor av etisk natur som 
de ställts inför.  

 
Vad är då god domarsed? 
De frågeställningar som samlades in 
från ett stort antal domare vid semina-
rier runt om i landet systematiserades 
och inordnades sedan under fyra 
rubriker, hämtade från ett dokument, 
allmänt kallat ”Bangaloreprinci-
perna”.   Detta är en internationell 
uppförandekod för domare som 
antagits av FN:s kommission för de 
mänskliga rättigheterna och nu som 
är det ledande internationella doku-
mentet om domaretik. 

Bangaloreprinciperna innehåller 
sex grundläggande värden eller 
grundsatser, som är avsedda att ge 
vägledning till domare för att öka för-
troendet för domstolarna. De sex 
grundsatserna är independence, 
impartiality, integrity, propriety, 
equality och competence and dili-
gence. 

I de svenska dokumenten om god 
domarsed ansåg vi det lämpligt att 
behandla opartiskhet och likabehand-
ling som en grundsats. Vi kom också 
fram till att integritet var en överord-
nad grundsats som ”överlappade” alla 
de övriga.  

Det närmare innehållet i de fem 
grundsatser som dokumenten om god 
domarsed bygger på är följande. 

Integritet  
(den över ordnade  
grundsatsen)

 
 
En domare ska vara oberoende, avvisa 
varje försök till otillbörlig påverkan, 
inte ta några ovidkommande hänsyn, 
ha kurage att fatta obekväma beslut, 
kunna stå emot opinionsstormar och 

undvika beteenden som skadar dom-
stolen. 
 
Oavhängighet 
En domare ska utöva sin dömande 
verksamhet oberoende, grundad på 
sin egen bedömning av omständighe-
terna i saken och en egen samvets-
grann tolkning av lagen. Domaren ska 
vara fri från ovidkommande påverkan, 
påtryckningar eller annan inblandning 
från omgivningen. En domare ska vara 
oberoende, både i förhållande till 
samhällsorganen och till parterna i 
målet samt även i förhållande till sina 
kollegor. En domare ska också vara, 
och för en förnuftig betraktare 
framstå, som fri från olämpliga kon-
takter med eller inflytande från 
regering och riksdag. 
 
Opartiskhet  
och likabehandling 
En domare ska i sin dömande verksam-
het fullgöra sina åligganden utan att 
favorisera någon och utan att låta sig 
påverkas av förutfattade meningar 
eller fördomar.  

Vidare ska en domare så långt 
möjligt uppträda så att jäv eller annat 
hinder för domaren att delta i hand-
läggningen av mål minimeras. En 
domare får inte skada förutsättning-
arna för en rättvis rättegång och inte 
heller medverka i ett rättsligt förfa-
rande där han eller hon inte helt opar-
tiskt kan ta ställning i saken eller där 
det för en förnuftig betraktare kan 
framstå som om domaren inte opar-
tiskt kan besluta i saken. 

 
Gott uppträdande  
och bemötande 
I Bangaloreprinciperna sägs att en 
domare ska undvika att uppträda på 
ett otillbörligt sätt eller på ett sådant 
sätt som kan uppfattas som otillbör-
ligt. En domare ska i sitt personliga 
förhållande till de partsföreträdare 

domaretiken
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som regelbundet uppträder vid dom-
stolen undvika situationer som kan ge 
upphov till misstanke om eller före-
komst av favorisering eller partiskhet. 
En domare måste vid utövande av sin 
yttrandefrihet och föreningsfrihet 
uppföra sig på ett sätt som är fören-
ligt med den respekt och värdighet 
som krävs för att upprätthålla förtro-
ende för rättsväsendet. 

I Sverige har denna grundsats 
främst väckt frågeställningar om bl.a. 
uppträdande mot parter och kollegor, 
särskilda svårigheter vid förhandlingar 
där parterna inte är ”jämnstarka”, 
bemötande av rättshaverister, 
domarens förmåga att förmedla enkla 
och för parterna begripliga domar och 
beslut samt frågor om hur en domare 
uppfattas av parterna under en för-
handling. 

 
God kompetens  
och effektivitet 
Ansvaret för att domaren bibehåller 
sin egen juridiska kompetens är delat 
mellan domstolen och domaren men 
domaren måste säkerställa att han 
eller hon fortlöpande håller sin 
kunskap på en hög nivå. En domare 
har också ansvar för att dennes med-
arbetare, som notarier, domstolshand-
läggare och nämndemän, har tillräck-
liga kunskaper.  

Domaren måste göra en rimlig 
avvägning mellan effektivitet och 
noggrannhet i sitt arbete. Å ena sidan 
är det sant att ”justice delayed is 
justice denied”, å andra sidan måste 
beslut och domar vara omsorgsfullt 
genomarbetade och korrekta. 

Under de fyra grundsatserna har i 
”God domarsed –grundsatser och 
frågor” ett stort antal frågor formule-
rats. Nedan följer några exempel på 
sådana frågor. 

 
Oavhängighet 
• Hur bör jag förhålla mig till sådana 

generella rekommendationer för 
rättstillämpningen, till exempel 
allmänna råd och praxissammanställ-
ningar, som ligger vid sidan av de tra-
ditionella rättskällorna? 
• Kan man vända sig till utomstående 
– vänner, akademiker eller en kollega 
vid annan domstol – för att diskutera 
en rättsfråga i ett mål? 
• Vilket eller vilka skäl – om något – 
kan rättfärdiga att en chef tar ifrån en 
domare ansvaret för handläggningen 
av ett mål eller ärende? 

 
Opartiskhet  
och likabehandling 
• Kan jag anses jävig i ett mål där en 
jurist som jag umgås med är aktör? 
Hur avgör jag själv om jag bör avstå 
från att handlägga ett mål där jag är 

bekant med ett ombud eller biträde? 
• Vilka överväganden bör jag göra 
innan jag använder min grundlags-
skyddade yttrandefrihet, till exempel 
genom att delta i den rättspolitiska 
debatten i olika forum?  

 
Gott uppträdande 
och bemötande 
• Hur hanterar jag situationen att en 
domarekollega eller nämndeman, en 
part eller ett ombud ger uttryck för 
sina (uppenbara) fördomar under en 
förhandling?  
• Hur visar jag empati för en part utan 
att det missförstås som partisk 
sympati? 
• Hur tar jag hänsyn till parters sär-
skilda behov av kulturell eller social 
natur?

t Dokumenten om god domarsed har 
nu funnits i tio år och används ganska 
flitigt, särskilt vid kurser för nyutnämnda 
ordinarie domare. Jag tycker att de har 
fyllt sitt syfte och bidragit till en 
levande diskussion i 
domarkåren. Behovet av 
en levande diskussion 
om domaretik har 
ökat under de 
senaste decennierna. 
Det sammanhänger 
med flera saker.  

Domarkarriären har 
förändrats. Den traditionella 
domarbanan innebar att man efter avs-
lutade juridikstudier satt ting och 
därefter tjänstgjorde några år vid 
hovrätt. Sedan blev man utskickad till 
en tingsrätt igen och fick öva sig som 
fiskal. Först tio eller femton år efter 
juristexamen var det dags att söka en 
ordinarie domartjänst. Under tiden som 
notarie och fiskal fick man möta äldre 
kollegor och vände sig ofta till dem för 
råd i frågor av yrkesetisk karaktär.  

Idag har domarbanan öppnats och allt 
fler nya kollegor har efter sin tingstjän-
stgöring arbetat som advokater, 
åklagare eller jurister på myndigheter 
eller i näringslivet. När de återvänder 

till domaryrket finns det ett ökat 
behov av att diskutera vilka 

särskilda krav som ställs på 
dem i sin nya roll. 

Auktoritet är inte längre 
något som följer med en 
yrkestitel utan något som 

måste vinnas. Detta är bra, 
men medför också att frågor om 

bemötande blir allt viktigare. 
Dokumenten om god domarsed har 

tio år på nacken och det är därför gläd-
jande att f.d. justitierådet och justi-
tiekanslern Anna Skarhed för när-
varande gör en översyn av dem. I den 
uppdaterade versionen, som förväntas 
bli klar under 2022, kommer bland 
annat frågor om domares uppträdande 
på sociala medier att behandlas. 

 
Thed Adelswärd

Avslutande synpunkter



 
 

 
 

 

  

Ända fram till 1886 måste varje-
läkare i Sverige svära läkare-
den för att kunna utöva läka-

ryrket. Idag förutsätts läkare följa 
Läkarförbundets etiska regler i sin 
verksamhet utan att svära. Dessa 
regler baseras på formuleringar i 
WMA:s International Code of Medical 
Ethics och Genèvedeklarationen från 
1949.  

Under de senaste fyra åren har ett 
arbete med revidering och förnyelse 
av den internationella etiska koden 
ägt rum. Vid WMA:s allmänna sam-
manträde i Berlin under oktober 
beslutades om en reviderad version av 
denna. Den stora stötestenen vid revi-
deringen var hur man skulle hantera 
samvetsfriheten. I Sverige anser vi att 
man ska utföra alla åtgärder som 
ingår i yrket men inställningen till 

samvetsfrihet varierar stort bland de 
ca 115 läkarförbund som är medlem-
mar i WMA. Man arbetade med for-
muleringen vid konferenser runt hela 
jorden och kom fram till en text som 
säger att den läkare som av samvets-
skäl inte vill utföra en behandling så 
snart som möjligt ska hänvisa patien-
ten till en kollega som är beredd att 
utföra åtgärden. 

Under WMA:s konferens i Berlin 
diskuterades den medicinska etiken 
under en hel dag. Den mest minne-
svärda och viktiga lektionen leverera-
des av Thomas Beauchamp, han som 
tillsammans med James Childress 
skrivit ”bibeln” inom medicinsk etik, 
Principles of Biomedical Ethics, först 
publicerad 1985. De principer, det 
mantra som boken utvecklar kallas 
”The Georgetown Mantra” eftersom 
författarna kommer från George-
town. Den medicinska etikens fyra 
principer enligt detta mantra är: 
Värna autonomin, gör nytta-skapa 
värde för patienten, undvik att skada, 
var rättvis (använd resurserna med 
förstånd!). 

De flesta människor i Sverige och 
alla läkare är säkert bekanta med vår 
första etiska regel:  

• Läkare ska i sin gärning alltid ha 
patientens hälsa som främsta målet 

och om möjligt bota, ofta lindra och 
alltid trösta, men har säkert mer diffus 
uppfattning om de övriga 18 reglerna.  

Här är några andra av de viktigare 
reglerna: 

• Läkaren ska besinna vikten av att 
skydda människoliv och får aldrig 
vidta åtgärder som syftar till att 
påskynda döden. Läkaren får inte 
heller på något sätt medverka vid 
dödsstraff, tortyr eller andra grymma 
och omänskliga handlingar. 

• Läkaren ska handla i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet, 
sträva efter att utveckla sina kunska-
per och färdigheter, efter bästa 
förmåga utveckla och förmedla 
kunskap till gagn för patienter och 
hälso- och sjukvårdens utveckling samt 
påtala brister i verksamheten. 

• Läkaren ska aldrig frångå princi-
pen om människors lika värde och 
aldrig utsätta en patient för diskrimi-
nerande behandling eller bemötande. 

 
Etiska normer grunden  
för våra lagar  
Etiska normer har legat till grund för 
utformning av de bindande reglerna i 
våra lagar och föreskrifter, t.ex. Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) och Patient-
säkerhetslagen (PSL). Våra etiska 
regler kompletteras av det viktiga 
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En gemensam etik bidrar till s

Text: Torsten Mossberg

Inspirerad av Thed Adelswärds artikel om God domarsed beskriver 
jag här min syn på den goda läkarseden-läkaretiken och mitt arbete 
med den i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd (EAR). Läkarför-
bundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom 
den medicinska etiken.
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ammanhållning i läkarkåren

etiska ramverket för prioriteringar 
beslutat av riksdagen 1997. 

•  Människovärdesprincipen, lika 
väde (eller värdighet!) och rätt oavsett 
personliga egenskaper;  

• Behovs- eller solidaritetsprinci-
pen, resurser satsas där behovet är 
störst; 

•  Kostnadseffektivitetsprincipen, 
rimlig relation mellan kostnader och 
effekt. 

Aktuell etiska diskussioner i EAR 
Prioriteringar 
Vi har inte råd att göra allt för alla i 

vårt land utan måste diskutera priori-
teringar inom sjukvården på allvar. 
Under pandemin blev det uppenbart 
att det ibland gjordes helt felaktiga 
prioriteringar som ledde till katastro-
fala resultat. Vissa äldre fick ingen 
vård alls, andra blev övervårdade. 
Regeringen har gett prioriteringscent-

rum i Linköping i uppdrag att kom-
plettera prioriteringsriktlinjerna med 
diskussion om horisontella priorite-
ringar. Jag har förmånen att vara med 
i referensgruppen. 

Privata sjukförsäkringar 
Två statliga utredningar har adres-

serat privata sjukförsäkringar och 
misstanken på att vård inte ges efter 
behov utan att plånboken avgör. Myn-
digheten för vårdanalys har inte helt 
kunnat fastställa att så är fallet. Den 
aktuella utredningen föreslår nu att 
privata sjukförsäkringar ska förbjudas. 
Det föreslås även att den privata 
läkaren som tar emot en försäkrings-
patient inte ska ha rätt att remittera 
patienten till offentlig vård. EAR har 
diskuterat förslaget, liksom även 
Läkarförbundets fullmäktige nyligen, 
och slår fast att vård ska ges i enlighet 
med människovärdes-, behovs- och 

solidaritetsprincipen. Vidare att det 
finns stora medicinska risker med 
förbud för kollegor som tar emot pati-
enter med privat försäkring att remit-
tera patienter till offentligt finansie-
rad vård eftersom ansvaret för fortsatt 
vård då helt läggs på patienten. 
 
Oskuldsoperationer 
Nyligen har SVT avslöjat att det finns 
flera läkare som mot betalning säger 
sig återskapa mödomshinnan och 
därmed kvinnans ”oskuld”.  

Nalin Pekul har i en debattartikel i 
Svenska Dagbladet hävdat att den 
offentliga sjukvården bör rädda dessa 
kvinnors liv genom att erbjuda rekon-
struktioner av mödomshinnan.  

Fortsättning nästa uppslag >>>



Att förändra kulturella föreställ-
ningar om en hinna som inte finns är 
ju tyvärr så gott som omöjligt.  

Vi i EAR har arbetat för att införa 
begreppet slidkrans eller corona vagi-
nalis och lanserat detta begrepp i 
WMA för att markera att det inte 
finns någon hinna som alltid måste 
medföra blödning vid vaginala 
samlag.  

Vi tar avstånd från dessa s.k. rekon-
struktioner då ingreppet inte motsva-
rar vetenskap och beprövad erfaren-
het, men problemet med dödshot för 
berörda kvinnor kvarstår. Hur ska sjuk-
vården hantera detta problem?  

Det kan inte vara sjukvårdens 
uppgift att försvara en myt.  

Sannolikt behövs en utredning som 
belyser olika etiska aspekter på pro-
blemet. 

 
Olämplig marknadsföring 
Många medlemmar i Läkarförbundet 
har påtalat den grälla och ibland 
påträngande marknadsföring från 
nätläkarföretagen. Tidvis har man på 
affischer över hela Stockholm lovat 
bot mot så gott som alla sjukdomar.  

Vi har fört dialog med representan-
ter för nätläkarna och påpekat vad 
som står i Läkarförbundets etiska 
regler: Läkaren ska avhålla sig från 
påträngande marknadsföring och från 
att på annat olämpligt sätt fästa upp-
märksamhet på sin person och läkar-
gärning. I våra marknadsföringsregler 
som är ett komplement till de etiska 
reglerna kan man bl.a. läsa: Mark-
nadsföring av läkarverksamhet ska 
vara saklig och korrekt samt värdig till 
form och innehåll. 

Läkarförbundet har ingen möjlig-
het till sanktioner men EAR skriver till 
berörda aktörer och betonar olämp-
ligheten i aggressiv marknadsföring. 
De mest uppenbart osakliga och 
olämpliga affischerna plockades ner 
efter vårt påpekande om det olämp-
liga i den annonseringen.  

 

Dödshjälp 
Under senare år har dödshjälps -
diskussion på nytt blivit aktuell då en 
kollega vid flera tillfällen varit 
behjälplig vid assisterat självmord. Min 
uppgift har varit att i olika media 
försvara Läkarförbundets inställning 
grundad i etisk regel nr 2: Läkaren ska 
besinna vikten av att skydda 
människoliv   och får aldrig vidta 
åtgärder som syftar till att påskynda 
döden.  

Eftersom kunskapen om medlem-
marnas inställning varit otillfredsstäl-
lande utformades en enkät, en s.k. 
Docpoll som skickades till 6 800 med-
lemmar. God svarsfrekvens, 41 procent 
av de som svarade var positiva till 
legalisering av dödshjälp (assisterat 
döende) medan 34 procent var 
negativa. 25 procent svarade ”vet 
inte”.  Av den grupp som var positiva 
var det få som var beredda att själva 
assistera.  

Det var stor skillnad mellan de 
seniora läkarnas och yngre  
‘kollegornas svar.  

De seniora, med sannolikt större 
erfarenhet av att hantera sjuka och 
döende patienter, var mer negativa till 
assisterat döende än yngre.  

Det bestående intrycket från  
enkätsvaren var den stora mängden 
”vet inte”-svar.  

Inte under något av Läkarförbun-
dets fullmäktige har någon motione-
rat om dödshjälpsfrågan. Kanske är 
dödshjälp egentligen en icke-fråga för 
kåren.  

Debatten fortsätter, nu med nytt 
bränsle i form av att den berörde 
kollegan mist sin legitimation i Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. Vår enkät är 
nu publicerad: Does experience affect 
physicians’ attitude towards assisted 
suicide? A snapshot of Swedish 
doctors’ opinions. Ethics, Medicine 
and Public Health, Volume 24, October 
2022. EAR har efter enkäten tillsam-
mans med Svenska Läkaresällskapets 
etikdelegation skrivit ett brev till 

Statens medicinsk-etiska råd, SMER 
och uppmanat rådet att uppdatera 
dokumentet om dödshjälp från 2016. 

 
Etisk stress 
Att arbeta under extraordinära 
förhållanden   kan leda till etisk stress. 
En studie under Covid-19-pandemin i 
Region Örebro län och Västra 
Götaland visade att hälften av alla 
som svarade på enkäten upplevde 
etisk stress på grund av resursbrist, 
organisatoriska faktorer och andras 
beslut.  

Det har aldrig varit enkelt för 
läkare att göra rätt, varken juridiskt 
eller etiskt, men svårigheterna har 
ökat då vi idag har så stora möjlighe-
ter att behandla sjukdomar. Vi har 
kunskap om hur en patient kan/ska 
behandlas men begränsas av resurs-
skäl. Möjligheterna att lägga in pati-
enter för observation har nästan för-
svunnit. Pressen inom både akutsjuk-
vården och primärvården har ökat. 
Här behövs en särskild diskussion om 
möjliga åtgärder. Pengar löser inte 
detta problem. 

Andra etiska frågor som är under 
ständig diskussion är surrogatmödra-
skap; När är det möjligt och lämpligt 
att rädda prematura barn? Olämpligt 
beteende; Tystnadsplikt och Sekretess. 

Etik- och ansvarsrådets ställningsta-
ganden finns på Läkarförbundets 
hemsida slf.se. Sök på EAR. 

God läkaretik är viktig för patien-
ternas och allmänhetens förtroende. 
En gemensam etik bidrar till samman-
hållning i läkarkåren.  

EAR har bland annat som uppgift 
att levandegöra de etiska reglerna. 
Rådets medlemmar har i nu illustrerat 
de etiska reglerna genom att beskriva 
etiskt komplicerade situationer i 
läkarens vardagsarbete med anknyt-
ning till någon eller några av reglerna. 
Dessa artiklar kommer inom kort att 
kunna läsas på Läkarförbundets 
hemsida.  

n n n 

läkaretiken
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Inför den stundande julen 
kommer här förslag på 
några filmer som man kan 
koppla av med när julk-
lappsboken är utläst och 
gröten uppäten.  

t Samtliga filmer är hämtade från 
strömningstjänsten Cineasterna 
som är gratis och endast kräver ett 
giltigt bibliotekskort. Antalet filmer 
man får se är lite olika på bibliote-
ken, det är rätt vanligt med två 
filmer per månad men varierar 
beroende på bibliotekets ekonomi. 

De filmer jag valt är lite äldre 
och ger tittaren en glad och lycklig 
upplevelse. 

 1 Fanny och Alexander 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t Detta är den ultimata julfilmen. 
Ingmar Bergman skrev och regisse-
rade i början av 80-talet detta som 
en TV-serie på 4 avsnitt på samman-
lagt 5 timmar och 12 minuter.  

Materialet klipptes sedan ner till 
en långfilm på 188 minuter och 
handlar om teaterfamiljen Ekdahl i 

Uppsala i början av 1900-talet. 
Det är en vacker och välspelad 

film med den svenska skådespelare-
liten och innehåller liv och död, 
verklighet och magi och en kärlek 
till både familj och teater. Många 
såg nog TV-versionen 1984 och kan 
säkert återuppliva bekantskapen 
igen. 
 2 The Straight Story 
t Det här är en amerikansk film 
från 1999 i regi av David Lynch. 
Lynch är mest känd för skräckhisto-
rier som Twin Peaks men här 
berättar han hjärtevärmande om 
Alvin Straight som får ett telefon-
samtal att hans bror är döende.  

Bröderna har inte talats vid på 
många år och huvudpersonen har 
inte längre körkort och inga bussar 
eller tåg går till stället där brodern 
bor. Straight beger sig av sittande 
på sin motorgräsklippare och på sin 
resa genom det amerikanska majs-
bältet möter han mer eller mindre 
hjälpsamma personer. En originell 
och optimistisk film. 
 3 Midnight in Paris 
t Woody Allen fick en Oscar för sitt 
manus 2012 och man märker vilken 
glädje och fantasi han lagt ner. 
Manusförfattaren Gil kommer till 
Paris med sin fästmö och blivande 
svärföräldrar. Han har en dröm att 
skriva den stora amerikanska 
romanen och längtar till 20-talet i 
Paris där konstnärer och författare 
levde och verkade.  

Under en ensam nattlig 
promenad blir han magiskt förflyt-
tad till 20-talet när klockan slår tolv. 
Han träffar Picasso, Scott Fitzgerald 

och Hemingway och blir också lite 
förälskad i en söt fransyska från 
den tiden.  

Regissören leker med olika 
tidsplan och lyckas knyta ihop 
säcken till ett charmigt slut. 
Underbar musik av Sidney Bechet 
fullbordar upplevelsen. 
 4 Cinema Paradiso 
t En framgångsrik filmregissör ser 
tillbaka på sitt liv. Från början var 
han en liten filmbiten kille på 
Sicilien som blev god vän med byns 
filmmaskinist och så småningom 
fick ta över hans jobb. Han sliter 
medin sina filmvisningar, upplever 
sin första förälskelse, blir vuxen och 
flyttar till Rom men kärleken till 
den gamla biografen och goda 
vännen Alfredo består.  

En rörande film som ackompan-
jeras av Ennio Morricones under-
bara filmmusik. Filmen belönades 
med en Oscar, Golden Globe och 
Guldpalmen i Cannes. 
 5 Amelie från Montmartre 
t En ung och ensam servitris i Paris 
hittar en ask bakom en vägg i sin 
lägenhet. Asken innehåller 
”skatter” som ett barn sparat. 
Amelie agerar detektiv och lyckas 
hitta ägaren och gömd ser hon till 
att asken kommer tillbaka till sin 
ägare. Uppmuntrad av hans 
positiva reaktion börjar hon utföra 
uppdrag helt anonymt för att göra 
andra lyckliga. Det är en romantisk 
saga, vackert fotograferad i rött-
gult-grönt och man hoppas att 
även Amelie ska finna kärleken och 
lyckan. En av de mest framgångs-
rika franska filmer som gjorts. 

filmtips för jul & nyårshelgerna 

Fem klassiker 
som förgyller livet

Av Svante Ors
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E
n resa till Nederländerna till-
sammans med tre likasinnade 
seniorer, med besök på konst-
museet Mauritshuis i Haag, 

stimulerade mitt intresse för Johannes 
Vermeers konst. Den holländske 1600-
talskonstnärens mest berömda 
målning, ”Flicka med pärlörhänge”, 
finns på museet. Där finns också hans 
utsökta landskapsmålning med pano-
ramautsikt över hemstaden Delft. 
Vermeers konst fortsätter att 
beundras av generation efter genera-
tion. 
 
Konstnären Vermeer 
Johannes (Jan) Vermeer (1632–1675) 
föddes i Delft, där han skulle leva hela 
sitt liv. Fadern var sidenvävare och 
konsthandlare. Föräldrarna drev också 
ett värdshus.  

När han var 21 år gifte sig Vermeer 

med Catharina Bolnes och äktenska-
pet blev barnrikt. Familjen bodde till-
sammans med Catharinas mor, Maria 
Thins, i moderns hus. När Vermeer 
dog, endast 43 år gammal, lämnades 
hustrun ensam med 11 barn (1,2).  

Under sin levnad var Vermeer en 
ansedd konstnär och känd i sin 
hemstad. Efter sin död glömdes han 
nästan bort men återupptäcktes på 
1800-talet. 

 
Flicka med pärlörhänge 
Johannes Vermeer hade en mästerlig 
förmåga att återge ljus. I ”Flicka med 
pärlörhänge” ser vi detta genom hur 
mjukt flickans ansikte har återgivits, i 
underläppens och ögonens glans och i 
den blänkande pärlan).  

Två tygstycken, ett gult och ett 
blått, har konstfärdigt virats till en 
turban. Den blå färgen har målats 
med ultramarin, ett dyrbart färgpig-
ment som utvanns ur halvädelstenen 
lapis lazuli som hämtades till Europa 
från Afghanistan (3).  

Porträttet av flickan och spelet 
mellan ljus och skuggor, framhävs av 
att flickan har målats mot en helt 
mörk bakgrund. Ursprungligen var 
den svarta bakgrunden laserad med 
en grön färg för att ge ett mörkt 
grönt intryck, men tidens tand har 
gått hårt åt den gröna lasyren, medan 

kultur 

Johannes Vermeers  
målningar fortsätter  
att fascinera
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 Flicka med pärlörhänge  
(Meisje met de parel). Johannes     Vermeer, 
omkring 1665. Olja på duk.  
Mauritshuis, Haag.   
Foto: Mauritshuis. Public domain. 



den blå färgen är välbevarad.  
Troligen förvärvades tavlan 

ursprungligen av den förmögne köp-
mannen Pieter van Ruijven i Delft, som 
köpte många av Vermeers tavlor. År 
1903 donerades målningen till den 
kungliga konstsamlingen på Maurits-
huis av konstsamlaren Arnoldus 
Andries des Tombe, som hade kommit 
över tavlan på en auktion år 1881 (2). 

Målningens popularitet har varit 
stor under de senaste decennierna. 

Tavlan och det vi vet om Vermeer och 
hans familj är utgångspunkt för 
romanen ”Flicka med pärlörhänge” av 
Tracy Chevalier (4). Boken filmatisera-
des 2003 med kända skådespelare i 
huvudrollerna. Flickan spelades av den 
naturligt porträttlika Scarlett Johans-
son medan Colin Firth gestaltade 
Johannes Vermeer. I Chevaliers bok är 
flickan en 17-årig tjänsteflicka i det 
Vermeerska hushållet, men vem hon 
egentligen var vet vi inte. Kanske ville 
Vermeer bara måla en ung, vacker 
flicka. 

 
Utsikt över staden Delft 
I ”Vy över Delft” (bilden till höger) ser 
vi staden från söder. Delft var en livlig 
handelsstad men här andas staden 
lugn och det tycks vara vindstilla. 
Lugnet förstärks av de horisontella 
linjer som skapas av vattnet, staden 
och himlen. Samspelet mellan ljus och 
skugga, de imponerande molnen och 
byggnadernas återspegling i vattnet 
gör målningen till ett mästerverk. 
Även denna tavla tros ha köpts av 
Pieter van Ruijven och till en början ha 
ärvts av hans efterlevande. Från år 
1822 har den tillhört Mauritshuis.  

På två ställen i sin romansvit “På 
spaning efter den tid som flytt” 
berättar Marcel Proust om ”Vy över 
Delft” och i ett brev beskriver han den 
som “världens vackraste tavla”. 

 
Kvinna i blått  
som läser ett brev 
Här ser vi en gravid kvinna som läser 
ett brev. Hon bär en milt blå, kort 
satängjacka. Från ett fönster, som vi 
inte ser, faller ljuset på typiskt 
Vermeer-sätt in från vänster och 
belyser kvinnans ansikte och den lapis 
lazuli-blå jackan. Scenen med den 
havande kvinnan och färgskalan andas 
lugn. För en sentida skandinavisk 
betraktare löper associationerna 
framåt i tiden till Vilhelm Hammershøis 

kvinnogestalter och rumsinteriörer. 
I ett brev till en målarkollega 

omtalar Vincent van Gogh just denna 
Vermeer-tavla som ”underbar och 
vacker” och van Gogh kommenterar 
med uppskattning hur konstnären har 
kombinerat färgerna. 

 
Oväntad koppling  
till mikroskopet 
Efter Vermeers död blev det Antonie 
van Leeuwenhoek, som vi känner som 
uppfinnare av mikroskopet, som 
utsågs att förvalta dödsboet. Vermeer 
och van Leeuwenhoek var båda födda 
i Delft och bodde och verkade samti-
digt i staden. Det har föreslagits att 
van Leeuwenhoek kan ha varit bestäl-
lare av Vermeers tavlor ”Astronomen”  
och ”Geografen” och att van Leeu-
wenhoek även kan ha varit modell för 
målningarna.  

kultur 
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Kvinna i blått som läser ett brev (Brieflezende 
vrouw), Johannes Vermeer, omkring 1663. Olja 
på duk. Rijksmuseum, Amsterdam.  
Foto: Rijksmuseum. Public domain.

Astronomen (De astronoom), Johannes 
Vermeer  , omkring 1668. Olja på duk. Louvren, 
Paris. Foto: Musée du Louvre/Franck Raux.  
Public domain. 

 
Bilden till höger: Vy över 
Delft (Gezicht op Delft).  
Johannes Vermeer, från 
1660–1661. Olja på duk. 
Mauritshuis, Haag. Foto: 
Mauritshuis. Public domain. 



Vermeer-tavlor funna 
hos Hitler och Göring 
Adolf Hitler och Hermann Göring 
byggde båda upp enorma konstsam-
lingar. Konsten konfiskerades ofta 
från judiska ägare (5).  

I Hitlers samling, som skulle hysas i 
hans planerade, personliga konstmu-
seum i Linz, fanns två Vermeer, ”Astro-
nomen” var en av dem. Tavlan hade 
sedan 1880-talet ägts av familjen 
Rothschilds franska gren men beslag-

togs av tyskarna 1940 i Paris från 
bankiren baron Édouard Rothschild. 
Efter kriget återlämnades ”Astrono-
men” till Rothschilds och den finns 
numera i Louvren. 

Göring ville inte vara sämre än 
Hitler och ville också ha en Vermeer. 
För motsvarande 100 miljoner i 
dagens penningvärde köpte Göring en 
”nyupptäckt” Vermeer. När amerika-
narna vid krigsslutet hittade den 
undangömda duken avslöjades att 

målningen var en förfalskning. Mål-
ningen hade skapats av den hol-
ländske konstnären Han van 
Meegeren som visade sig vara en mäs-
terförfalskare (6). Händelsen med den 
falska Vermeer-tavlan och van Meege-
rens bedrifter fick på sin tid stor upp-
märksamhet och skildrades för ett par 
år sedan i filmen ”The last Vermeer”. 
Fotnot: En något kortare version av 
artikeln har tidigare publicerats i 
Barnläkaren.
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Covid-19-vacciner baserade 
på mRNA-tekniken har inne-
burit ett genombrott när det 
gäller möjligheterna till en 
effektiv och snabb pandemi-
bekämpning. 

 
 

t MRNA-vaccinerna från läkemedels-
jätten Pfizer i samarbete med det 
tyska bioteknikföretaget BioNTech 
och från amerikanska läkemedelsföre-
taget Moderna utvecklades på mindre 
än ett år från kliniska prövningar till 
ett av läkemedelsmyndigheterna 
godkända preparat. En högteknolo-
gisk revolution, inte minst med tanke 
på att hur säkra vaccinerna har visat 
sig vara (1). 

Det finns möjligheter att få fram 
ett mRNA-vaccin mot svåra virussjuk-
domar i utvecklingsländer som t.ex. 
Ebola, en hemorrhagisk feber där 
behandling saknas och där mortalite-
ten ligger kring 50 procent (2). Ebola 
upptäcktes så sent som 1976, viruset 

kommer troligen från fladdermöss och 
flera allvarliga återkommande utbrott 
har ägt rum i Afrika, senast nu i 
Uganda.  

Det finns två vacciner med bevisad 
effekt mot Ebola: Ervebo, som mark-
nadsförs av Merck, och 
Zabdeno/Mvabea, som marknadsförs 
av Johnson & Johnson, båda företa-
gen finns i USA. Problemet är att dessa 
vacciner enbart skyddar mot en stam 
av viruset (Zaire), som orsakade en 
stor epidemi i Västafrika mellan 2013 
och 2016. Mot Sudan-stammen som 
svarar för det stora utbrottet i Uganda 
finns inga effektiva vacciner (3). 

Ebola som har sex identifierade 
skilda stammar tillhör virusfamiljen 
Filoviridae där även två andra virus-
stammar som också orsakar svår hem-
orrhagisk feber ingår, Cuevavirus och 
Marburgvirus. För att verkligen få 
Ebola under kontroll skulle man 
behöva ett vaccin som skyddar mot 
flera stammar och kanske även är 
effektivt mot Marburg- och Cueva-
virus.  

Att göra ett vaccin mot flera virus-
stammar är enklare och säkrare med 
mRNA-teknik än att med konventio-
nella metoder rena och blanda 
antigen från olika virus (4). 

MRNA-vacciner innehåller inga 
viruspartiklar utan enbart budbärar-
RNA som kodar för nyckelproteiner 
som finns på ytan av ett virus. När 
mRNA kommer in i den vaccinerades 
egna celler börjar cellerna att tillverka 
proteinet, vilket utlöser ett immunsvar 
mot viruset. 

Det är lätt att justera proteinerna 
som mRNA kodar för om en ny art 
uppstår, eller att inkludera olika 

medicin

Efter framgången 
med mRNA- 
covidvaccin   
– dags för Ebola
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strängar av mRNA för att inducera 
skydd mot flera virus samtidigt. 
mRNA-vacciner har också fördelen av 
att de är mer utprovade än något 
annat vaccin. Covid-19-vaccinet har 
hittills administrerats till mer än fem 
miljarder människor. 

Det finns dock skillnader mellan 
verkningsmekanismerna för Covid-19-
vacciner och hur ett Ebola-vaccin 
behöver vara. Covid-19-vaccinerna har 
varit mer effektiva för att förhindra 
svår sjukdom och död snarare än att 
förhindra en infektion. När det gäller 
Ebola-sjukdomen behöver vaccinet 
både förhindra infektionen och 

stoppa en allvarlig sjukdom.  
Utvecklingen av ett vaccin mot 

Ebola är dock på gång. Enligt Bloom-
berg News är Moderna på väg att 
skriva ett kontrakt om utveckling av 
ett mRNA-vaccin mot både Ebola och 
andra hemorrhagiska febrar. Det 
kommer tyvärr inte att gå lika fort 
som med Covid-19-vaccinet, progno-
sen ligger på att utvecklingen kommer 
att ta tre år (4). 
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BRUKAR NEJSÄGARE

Under en julhelg får
löjtnant Lagerlöf på
Mårbacka besök av
några musicerande

vänner. På gårdskontoret
lägger herrarna av sina

pälsar och tar av sig sina
långa snötåliga

ytterstövlar. Vad kallades
sådana stövlar?

Vad då då?

Nötknäpparen, Pjotr
Tjajkovskijs sagolika
balettfeeri, har blivit

jultradition för många
och spelas på flera
teatrar i landet i

juletider. Librettot skrevs
av Marius Petipa men

vem skrev
ursprungsberättelsen?

Vem då då?
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Ett brev med en kvinnas
blekblå handskrift ställer
till det för den självgode

Leonidas. En av Alma
Mahlers äkta män skrev
boken. Vad hette han?

Vem då då?

Alfred Hitchcock gjorde
sak av att alltid dyka upp

nånstans i sina filmer. Och
Benny Andersson skymtar
förbi som pianist i Mamma
Mia-filmen. Vad kallas en

sådan roll?

Vad då då?UNDER
PARIS
BROAR

UNDER LOCK

BOG-
TRÄ

Grattis alla  
snabbtänkta  
korsordslösare!
Tack för alla svar och 
trevliga hälsningar. 
Här kommer de 40 
först öppnade rätta 
lösningarna på  
kryss 3 – 2022. 

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

Ko
rs
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ds
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ak

ar
e:

 E
va

 W
en

de
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rg

 

t Ta chansen att bli omnämnd som vinnare i 
nästa nummer! Så här gör du för att öka chansen:  
t Vänta inte en månad med att skicka in. Ju förr dess 
bättre och senast 10 januari 2023.  
t Om du mejlar skriv namn och adress. Anonyma 
bidrag räknas inte.  
t Skicka eller mejla din lösning till Josef Milerad, 
josef.milerad@gmail.com, 
eller Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.  
 
 


