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I det här numret av tidskriften räknar vi åren. Snart har det
gått hundra sedan årsboken Västerbotten, tidskriftens föregångare, utkom första gången. Då skrev man 1920 i kalendern och
världen var en helt annan än i dag. Tyvärr kommer Västerbotten
inte att få uppleva sin hundraårsdag. I och med 2014 års sista
nummer avslutas en epok. Läsvanor förändras, och att prenumerera på en publikation med så varierat innehåll som Västerbottens tycks inte längre ligga rätt i tiden. Nåväl, kulturhistorien
kommer att fortsätta att bevakas, beskrivas, tolkas och dokumenteras – men i andra former, inte minst av och på Västerbottens museum som ju producerar tidskriften för Västerbottens
läns hembygdsförbund. Till minnet och sorgesången ber vi att
få återkomma i nästa nummer.
Andra år som räknas är det antal som länets landsting funnits
och verkat. Drygt 150 har det blivit. Som en något senkommen
hyllning ägnas detta häfte åt aspekter på vård, hälsa och medicin – vilket ju har varit och fortfarande är, landstingets huvudsakliga verksamhetsområden. Med emfas ska också framhållas
landstingets insatser för tidskriften Västerbotten. Man har under
många år prenumererat till samtliga av länets vårdcentraler. Och
just det häfte du håller i handen hade över huvud taget inte
kunnat komma i tryck utan landstingets generösa ekonomiska
bistånd, för vilket vi tackar ödmjukast.
Ämnesområdet har tidigare förekommit i tidskriften, dubbelnumret 3/4 1985 har titeln ”Sjukvård”. Vi vill naturligtvis inte
upprepa oss, den här gången kommer skribenterna i närmast
full utsträckning inifrån »vårdapparaten« medan de förra gången mer hade hemvist på museum och inom det kulturhistoriska
fältet. Perspektiven blir annorlunda och de två häftena kompletterar varandra. Det äldre finns för övrigt fortfarande att köpa för
20 kronor, och kommer förhoppningsvis att digitaliseras inom
inte alltför lång tid.

ANDERS BJÖRKMAN/VBM
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INNEHÅLL

Del av ett framtida landstingshus..?

Landstinget har uppmärksammats på olika sätt genom
åren; en kompetent sammanfattning av dess hundra första år är det tal som Sven Ingemar Olofsson höll vid högtidssammankomsten i oktober 1962. Talet finns i sin helhet som trycksak på välsorterade bibliotek, och dessutom
delvis återgivet i Västerbotten 3/4 1985. Något tidigare,
1953 gav landstinget själv ut en informationsfolder med
titeln »Vilken glädje har familjen Svensson av landstinget«. Då var lasaretten i Umeå och Skellefteå fortfarande
av karaktären landsortssjukhus. I Lycksele befann sig
sjukhuset på planeringsstadiet, medicinarutbildningen i
Umeå var knappt påtänkt och tandläkarhögskolan fortfarande en förhoppning. Sedan gick det undan, numera
är man i internationell framkant inom flera fält. Sextio år
senare, 2013, utgav samma landsting broschyren »För
bättre hälsa och ett levande län – då, nu och i framtiden«.
Här presenterar man historien i snabb takt med lämpliga
mellanlandningar på väg fram till den kaxiga visionen:
»Västerbotten har världens bästa hälsa 2020«. Kanske har
man fog för sin kaxighet, flera av artiklarna i föreliggande

nummer av Västerbotten handlar om just det förebyggande folkhälsoarbetet, emellanåt direkta pionjärinsatser.
En synnerligen viktig förutsättning för tillkomsten av
detta häfte är det goda samarbetet med Västerbottens
medicinhistoriska förening. Förutom att flera av föreningens medlemmar bidragit med artiklar och bilder, har
Nils Bäckman och Fredrik Elgh fungerat som biträdande
redaktörer. Den medicinhistoriska föreningen driver, vid
sidan om ett idogt upplysningsarbete, ett särskilt fint
museum, beläget i Norrlands universitetssjukhus, en
halvtrappa ner i den så kallade rotundan, som är byggd
1921. Nu står museet inför flytthot, makthavarna vill riva
det gamla och bygga nytt. Två skäl att låta bli att göra
det är, dels att rädda museet kvar i de fantastiska lokalerna, dels att bevara byggnaden som är kulturhistoriskt
intressant och arkitektoniskt märkvärdig. Ett framsynt
förslag som lanserats i diskussionerna är att landstinget
skulle flytta från sitt trista hus mellan skogsbryn, trafikled
och parkeringsplats, för att i stället ta plats i rotundan och
intilliggande byggnader. Man skulle hamna mitt i centrum och i en miljö som är något att visa upp för besökare
från den stora världen. Dessutom skulle det vara ett gott
tecken på att man som vårdens värnare tar väl vara, inte
bara på det som komma skall utan också på det som varit.
ANDERS BJÖRKMAN, REDAKTÖR
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Från kall till akademi
B er i t L u ndman & E l i sabet h P erss o n

Mycket har förändrats under det dryga sekel sjuksköterskeutbildning funnits i Umeå –
antagningskrav, arbetsvillkor, uniform och inte minst antalet studenter. Från fyra elever vid Westerbottens Södra Lasaretts Sjuksköterskeskola 1907 till 250 studenter per år i
dag. Berit Lundman är professor emerita och Elisabeth Persson univeristetsadjunkt vid
Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Traditionellt har vård och omvårdnad av sjuka skötts
av nunnor, barmhärtighetssystrar och diakonissor
med begränsad formell utbildning. Florence Night
ingale (1820–1910), som sägs vara skaparinna av
sjuksköterskekallet, påtalade nödvändigheten av ut
bildning för sjuksköterskor. Hon startade världens
första sjuksköterskeskola och elevhem vid S:t Tho
mas Hospital i London 1860. I Sverige startade de
första sjuksköterskeskolorna i Stockholm av Röda
Korset och Sophiahemmet, 1867 respektive 1883.
Till de första sjuksköterskeskolorna i Sverige re
kryterades eleverna framförallt från väl bemedlade
hem. Till antagningskraven vid Sophiahemmet
hörde att tillhöra protestantisk trosbekännelse, äga
allvarlig håg för sjuksköterskekallet byggd på sann
gudsfruktan, ha god hälsa, vara ogift eller änka, ha

åtnjutit nöjaktig skolundervisning, samt vara mellan
21 och 35 år. Vid Röda Korset påtalades mer sjuk
sköterskans roll som ledare i vårdarbetet, även om
en kristen grund ansågs som viktig. Till utbildningen
vid Röda Korset kom högreståndskvinnor, men också
flickor från präktiga lantbrukarhem. Bilden av sjuk
sköterskan som mild, offervillig och ödmjuk, men
också som jordnära, initiativrik och handlingskraftig
har kanske sin grund i dessa båda traditioner.
I Västerbottens läns landsting motionerande man
redan 1888 om behovet av en sjuksköterskeutbild
ning, men först 1907, i och med tillkomsten av det
nya lasarettet startade en sådan utbildning vid Wes
terbottens Södra Lasaretts sjuksköterskeskola. Den
blev Sveriges nordligaste sjuksköterskeutbildning.
De första eleverna var Jenny Forsgren – som redan

Sjuksköterskerskolan, Umeå lasarett 1945.
BERTIL EKHOLTZ/VBM ARKIV
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Giertz ställde 500 kr – då en sjuksköterskas årslön
– till direktionens förfogande att använda som sti
pendier till sjuksköterskor för studier i Sverige eller
utlandet. Det första stipendiet, 1912, tilldelades av
delningssköterskan Jenny Forsgren som i Stockholm
och Uppsala studerade röntgenteknik. Under åren
1913 till 1920 utdelades stipendier för studier bland
annat av kirurgisk sjukvård i Kristiania och Bergen
samt för studier vid röntgenkliniker i Berlin. De som
erhöll stipendier förband sig att arbeta kvar i Umeå
under minst två år. Sjukvården förstod nyttan av att
få förfoga över kompetent arbetskraft.

EVERT STENMAN

1906 antagits som extra elev – Anna-Lisa Dahlman,
Lina Pettersson och Elina Eriksson. Vilka krav som
gällde för att antas som sjuksköterskeelev i Umeå är
oklart. Två Sophiasystrar var ansvariga för eleverna.
Kursavgiften var 40 kronor per år, men de hade fri
kost, rum, värme, lyse och tvätt. Arbetsdagen var
lång, från klockan 6 på morgonen till sena kvällen,
och disciplinen var sträng.
Eleverna vid denna tid var framförallt arbetskraft.
Arbetet omfattade både dag- och nattarbete. En elev
kunde ensam ansvara för arbetet under en natt, med
upp till 100 patienter. Antalet elever ökade varje
år, 1916 antogs 14 elever. I årsberättelse från 1917
framgår att det ökade behovet av kvinnlig arbetskraft
inte längre kunde tillfredsställas med att anställa nya
elever. Lasarettsläkaren föreslog därför inrättande av
tre nattskötersketjänster samt att tre sjuksköterske
biträden skulle anställas.
Några enhetliga riktlinjer för hur sjuksköterskeut
bildningen skulle vara upplagd fanns inte, därför vet
man inte mycket om vilken slags teoretisk undervis
ning eleverna fick. Men utbildningen var inte bara
praktisk, även personligheten skulle fostras för ett så
krävande arbete som sjuksköterskans.
Den första föreståndarinnan för sjuksköterskeut
bildningen, Sophiasystern Ellen Wahlberg, tillsattes
1915. Hon var även husmor och var den som förena
de husmorsarbetet med den pedagogiska uppgiften.
Även om hon var utbildad vid Sophiahemmet, där
kravet på sann gudstro var framträdande har vi inte
funnit något om gudstro och kall i skrifter som rör
sjuksköterskeutbildningen i Umeå.
Knut Harald Giertz som var kirurgöverläkare vid
sjukhuset under tiden 1911–21 ägnade mycket tid,
förutom åt sjukvård, till administration, forskning och
undervisning. Han intresserade sig mycket för sjuk
sköterskornas arbets- och 
anställningsförhållanden.

Uniformerad
Sjuksköterskans arbete karaktäriserades primärt av
stor arbetsbelastning, otrygga anställningsförhål
landen, låg lön och primitiva bostadsförhållanden.
Arbetet var omgärdat med många restriktioner. En
sjuksköterska fick inte vara gift, först från och med
1939 fick hon behålla arbetet även om hon gifte sig.
Till begränsningarna hörde också kravet på att bära
uniform, till en början också på fritiden. Sjuksköter
skans yttre har alltsedan Florence Nightingales tid
framhållits, både i det praktiska arbetet och som ett
sätt att signalera status och plats i vårdhierarkin. Be
greppet uniform ger associationer till det militära och
antas höra samman med Nightingales insatser under
Krimkriget, men också för att dräkten även bars på
fritiden, vilket också var fallet hos militären. Som re
gel bestod arbetsdräkten i början 1900-talet av en
lång – av hygieniska skäl inte fotsid – blå kjol. Till
detta bars en långärmad, höghalsad blus i blått bom
ullstyg, ett vitt förkläde, vit krage, vita manschetter
och en liten vit mössa. Den blå färgen symboliserade
hygien, vatten och lugn – och enligt vissa tolkningar
färgen i jungfru Marias mantel. De vita dräktdetal
jerna var uttryck för renhet och jungfrulighet.

Högtidsdräkt, distriktsköterskeuniform och längst till höger arbetskläder från 1960-talet.
På Medicinhistoriska museet i Umeå.

På fritiden och vid högtidliga tillfällen bars i stället
en höghalsad svart ylleklänning ofta med vit krage,
den så kallade fracken. För utomhusbruk fanns en
särskild kappa och hatt. Från 1939 fick sjuksköter
skan bära privata kläder på fritiden och fick även
åka cykel i sportkläder. Arbetsdräkten bekostades av
sköterskorna själva, som också skötte tvätt, stärkning
och strykning av uniformen. Sjuksköterskans arbets
dräkt i dag består av långbyxor och kortärmad blus
som tillhandahålls av arbetsgivaren. Inga arbetsklä
der får i dag tas hem för tvätt.

Traditionen med sjuksköterskebroscher lever kvar
än i dag och kommer från kopplingen mellan det
militära systemet och sjuksköterskeprofessionen.
Broschen bars förr framtill under hakan och var det
enda smycke som var tillåtet för en sjuksköterska
att bära. Den utgör ett tecken på kompetens och
tjänsteställning och varje sjuksköterskeskola hade
en egen brosch. Den första broschen vid sjuksköter
skeskolan i Umeå utgjordes av ett Sankt Georgskors
i silver med en inre rundel med bokstäverna WLS,
Westerbottens läns landstings sjuksköterskeskola.
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Brosch komponerad av Ingegerd Halling 1956.

Under tiden 1923–55 användes Fredrika BremerFörbundets sjuksköterskebyrås brosch. Nuvarande
brosch komponerades av Ingegerd Halling, som var
rektor för sjuksköterskeskolan i Umeå under tiden
1954–69. Broschen är i silver med en ros i röd emalj
och Florence Nightingales lampa i guld. Rosen och
lampan omgärdas av inskriptionen »Sanitas Homi
num«, människans hälsa. I det gamla romarriket var
rosen en symbol för tystnadsplikt. Vad som sades
»sub rosa« fick inte föras vidare. Denna brosch från
1956 används fortfarande.
År 1901 fick sjuksköterskan en skyddad yrkestitel,
men inte förrän 1958 infördes rätt till legitimation för
sjuksköterskor. År 1911 blev utbildningen tvåårig och
1917 treårig och omfattade då både teori och praktik.

Dagrummet på sjuksköterskeskolan i Umeå 1950, med Florence Nightingale i glas och ram på väggen.
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Staten ingrep i sjuksköterskeutbildningen och riks
dagen beslöt 1920 att sjuksköterskeskolor i landet
måste ha statligt godkännande. Av de 57 skolor som
fanns var det 19 som fick statligt godkännande, däri
bland skolan i Umeå. Utbildningen följde en särskild
utbildningsplan både för den teoretiska och prak
tiska utbildningen. Under ett antal år på 80-talet var
utbildningen åter tvåårig, men då med krav på un
dersköterskekompetens för behörighet.
Från 1948 kunde även manliga elever antas, även
om det fanns ett visst motstånd.
Man har svårt att föreställa sig mannen beväpnad
med handfat och tvättlappar, givande en patient
den skötsel i detta avseende, som kan vara
nödvändig, likaså har man svårt tänka sig en man,
läggande kuddarna tillrätta just på det sätt, som
en patient helst önskar.
I Umeå antogs de första manliga eleverna vid mitten
av femtiotalet. I dag utgör män cirka 25 procent av
studenterna.
Det stora genombrottet för en akademisering av
den svenska sjuksköterskeutbildningen kom genom
Högskolereformen 1977 – Vård 77 – som innebar
att medellånga vårdutbildningar blev högskoleut
bildningar. Västerbottens läns landstings sjukskö
terskeutbildning fick i första skedet benämningen
Vårdhögskola och från 1985 Hälsohögskola. År 1998
lämnade landstinget uppdraget och sjuksköterskeut
bildningen införlivades med Medicinska fakulteten
med egen institution, Institutionen för omvårdnad.
Enheten för omvårdnadsforskning i Umeå bilda
des 1980, där Astrid Norberg fick en forskartjänst
motsvarande professor. Så här beskriver professor
emeritus Kjell Asplund i sitt förord till boken När
omvårdnad blev vetenskap sitt möte med Astrid.

Mitt
allra
första
rendez-vous
med
omvårdnadsvetenskapen var när Astrid Norberg
kom till Umeå i 1980-talets början som landets
första professor i omvårdnad. Nog hade jag forskat
med sjuksköterskor tidigare. Men det var Astrid
som öppnade mina ögon för omvårdnad som en
akademisk disciplin med egen profil och egen styrka.
Det var en slags uppenbarelse att mjuka data kunde
göras hårda genom att ställa tuffa krav på den
vetenskapliga kvaliteteten i mätningar av patienters
attityder och upplevelser, svar som inte bara
gagnade den enskilde patienten som utan också var
allmängiltiga Det imponerade på mig hur de allra
mest patientnära frågorna kunde få vetenskapliga
svar. Och det var slående hur kvalitativa studier
kunde genomföras med rigoröst vetenskapliga krav
och inom ett stramt teoretiskt ramverk.
Mycket har förändrats under de drygt 100 år sjuk
sköterskeutbildning funnits i Umeå inte bara arbets
dräkten utan också antalet studenter. Från intag av
fyra elever vid Westerbottens Södra Lasaretts Sjuk
sköterskeskola 1907 – till intag av 250 studenter per
år vid Institutionen för Omvårdnad 2014. Yrkesexa
men 1907 var sjuksköterska, som fortfarande är kvar,
men i dag ingår även en medicine kandidatexamen
med huvudämnet omvårdnad i grundutbildningen.
År 1986 doktorerade den första sjuksköterskan, våren
2014 har 93 sjuksköterskor doktorerat. Våren 2014,
finns sju docentkompetenta lärare och åtta professo
rer i omvårdnad vid Institutionen för omvårdnad på
Medicinska fakulteten vid Umeå univeritet.
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Ett badbesök 1948
T E X T : R u t h D an i elss o n F O T O : T O R E K HO L T Z

I oktober 1948 gjorde Ruth Danielsson – som
åren 1951–92 arbetade som sjuksköterska vid
Umeå lasarett, sedermera NUS – ett studiebesök
på Umeå lasaretts badavdelning. Här ger hon oss
några minnesglimtar.

Badavdelningen inrymdes i källarplanet i den så kal�lade rotundan. Det cirkelrunda väntrummet hade låga,
kakelklädda väggar. Golvet var belagt med stenplattor.
Det var högt i tak och ytterväggarna hade stora fönster
som bidrog till det ljusa och luftiga intrycket. Väntrummet omgavs av bad- och behandlingshytter. Även där var
väggarna kakelklädda. Golven hade räfflade plattor för att
minmera halkrisken. Bastu och städförråd hörde också till
lokalerna. En rund pelare i mitten av väntrummet hade
en fast bänk. På en fris en bit upp på pelaren hade man
placerat en urna med tallris. Vid sidan om den egentliga
badavdelningen fanns lokaler för intagningsbad och ett
förråd för inneliggande patienters kläder.
Personalen utgjordes av en föreståndare som var sjuksköterska, två tekniska biträden, fem badbiträden samt
av och till en sjuksköterskelev. Patientantalet varierade
från dag till dag, och från vecka till vecka.
Vid badavdelningen utfördes alla behandlingar som
hörde samman med bad samt intagnings- och renlighetsbad. Baden var uppdelade i fyra grupper: kalla, under
20 grader; indifferenta , 36 grader i 15–30 minuter; varma
samt heta bad, 40–43 grader i 5 minuter. Ett flertal bad
sammanfördes under rubriken medikamentella bad.
8

Vid dessa tillsattes kemiska ämnen exempelvis tallbarrsolja, kli, kaliumpermangamat eller svavel. På badavdelningen gavs även inpackningar av olika slag samt massagebad. Helinpackningar, ljusskåpbehandling och bastubad
gavs i syfte att ge patienterna en »svettkur« och avslutades
med avkylande bad eller dusch. Till övriga behandlingar
hörde kolbågsbehandling, eller Finsenbad efter den danskisländske läkaren Niels Finsen, kortvågs- samt diatermibehandling. Sistnämnda verksamhet var på grund av lokalbrist inhyst i reumatologiska klinikens källarlokaler.
Varje vårdavdelning hade sin speciella baddag. Från avdelningen sändes en lista till badet med de patienter som
skulle badas och om vederbörande kunde gå eller skulle
åka rullstol. Transporterna sköttes av ett badbiträde.
Dessa så kallade renlighetsbad gavs i en enskild badhytt.
Nyinskrivna patienter passerade, om deras tillstånd så til�lät, intagningsbadet. Badbiträdet tog då också hand om
patienternas kläder och skrev två notor, den ena följde
med till avdelningen, den andra följde med kläderna till
patienternas klädförråd.
Säkerhetsföreskrifterna i samband med de olika baden
och behandlingarna var rigorösa, så även när det gällde hygienen. De kakelklädda väggarna var lätta att skura och hålla
rena, likaså golven. Badkaren skurades ur ordentligt mellan
varje patient. Badborstarna rengjordes och desinficerades.
I och med den nya tidens intåg, förändrades verksamheten och överfördes till nya lokaler. Gamla badet kom
under en period att fungera som omklädningsrum för
personalen, senare som lagerlokal. Numera håller Medicinhistoriska museet till i det gamla badet.

Badet, sent 1920-tal.

Ljusbehandlingen, sent 1920-tal.
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På barnavdelningen 1938
T E X T : Hans K : s o n B l o m q u i st F O T O : B E R T I L E K HO L Z / V B M A R K I V

När landstinget i Västerbotten 1935 beslutade att utöka medicinavdelningen på
lasarettet i Umeå från 119 till 159 vårdplatser föreslog överläkaren på medicinkliniken Sven Ekvall att 29 av dessa platser skulle bilda en avdelning för medicinska
sjukdomsfall bland barn, och att man skulle inrätta en överläkartjänst för avdelningen. Hans K:son Blomquist var tidigare verksam som barnhälsovårdsöverläkare
i Västerbotten och är docent i pediatrik. Här berättar han om den första slutenvårdsavdelningen för barn i Västerbotten.

År 1938 var en orolig tid i Europa. I Sverige var
Per Albin Hansson statsminister, i Västerbotten var
Gustaf Rosén landshövding och vid Centrallasaret
tet i Umeå var Sven Ekvall styresman. Sverige hade
6,4 miljoner invånare. I Västerbotten bodde 217
000 personer och i Umeå 13 000. Det var inte så
lätt att färdas. Umeå hade järnväg sedan 1896 och
Holmsund sedan 1922 men det fanns på 1930-ta
let relativt få personautomobiler, omnibussar och
motorcyklar. Många byar och gårdar i länet saknade
dessutom väg. Vägnätet och busslinjerna utökades
dock efterhand. Av 1000 invånare i Sverige hade 115
telefon – i Västerbotten dock endast 63. Skolplikten
var sju år. Under året kom förslag om ny abortlag,

mödravårdsersättning och bättre förlossningsvård.
Preventivmedel blev lagligt och man beslutade om
allmän folktandvård och tolv dagars betald semester.
Centrallasarettet i Umeå hade totalt 521 vårdplatser.
Scharlakansfeber var enligt länsläkarnas årsrapporter
mycket spridd i landet och länet. Smittsam gulsot,
akut barnförlamning, nervfeber, tyfus, rödsot och dif
teri var också vanligt förekommande.
Trots viss förebyggande mödravård avled i Sverige
år 1938 nästan 3 av 1000 barnaföderskor i barns
börd. Dödligheten bland mödrarna och de nyfödda
var också i Västerbotten, jämfört med i dag, mycket
hög. K-vitamin till de nyfödda för att minska blöd
ningsrisken infördes först år 1960. År 1937 föreslog

Doktor Sven Hermansson på barnavårdscentralen, Umeå lasarett,1942.
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regeringen en frivillig, kostnadsfri barnhälsovård
under det första levnadsåret. Från 1938 utgick stats
bidrag och från 1940-talet blev BVC ett landstings
ansvar. Barnmorskan uppmanade mödrarna att upp
söka barnavårdsstation senast inom en månad efter
förlossningen. Förvaltningsutskottet i Västerbotten
hemställde 1939 att kostnadsfri läkarövervakning
skulle gälla även under andra levnadsåret för »klena
och sjukliga barn«. Allmän vaccination mot smitt
koppor var föreskriven under åren 1816–1976 och
anslutningen var cirka 75 procent, men år 1938 vac
cinerades bara 40 procent av länets 3938 nyfödda
vilket antogs bero på antivaccinationspropaganda.
Calmettevaccination mot tuberkulos och vaccination
mot difteri i större skala påbörjades först på 1940-ta
let. Övriga i dag rekommenderade allmänna barnvac
cinationer introducerades på 1950-talet och senare.
Egen avdelning
Den 1 juli 1938 öppnades en barnmedicinsk avdel
ning på Centrallasarettet i Umeå med 12 vårdplatser
för »äldre barn«, från 1 till 13 år, och tolv så kallade
boxar för vård av »späda barn«, under ett år. Barn
med öron-näsa-halssjukdomar fick vård på den sam
tidigt öppnade öronavdelningen medan kirurgiskt
sjuka barn vårdades på den kirurgiska kliniken. Ett
antal barn vårdades också på epidemisjukhuset och
sjukhusförlösta nyfödda på BB. Barnpsykiatriska kli
niken i Umeå öppnade först hösten 1965.
Den första barnsjuksköterskan blev Helena Eric
son med grundutbildning i Göteborg och specialist
utbildning i Stockholm. Den förste barnläkaren blev
Sven Hermansson från Jämtland, utbildad i Uppsala
och Göteborg. Han tjänstgjorde i Umeå till år 1944
då han tillträdde en överläkartjänst i Jönköping. Her
mansson efterträddes av Kurt Kajser 1945–49 och
Erik Frisell från 1950 till 1968.
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Liggaren på landstingsarkivet anger 178 inskrivna
på barnavdelningen under tiden 1 juli till och med
31 december 1938. Av dessa var 14 »sällskap« det vill
säga ammande mödrar, 12 »vårdbarn« där mödrarna
vårdades på den medicinska eller kirurgiska kliniken.
Ett barns mor dog vid förlossningen och två barn
var inlagda för calmettevaccinering. Av de 150 in
lagda sjuka barnen var hälften flickor, hälften pojkar.
Nästan hälften av barnen kom från Umeå stads- el
ler landsförsamling, några från Nordmaling, Vännäs,
Holmsund och Bygdeå, men endast enstaka barn
från övriga församlingar eller från annat län.
I de nu mer än 70 år gamla journalerna återges
bakgrundsdata, aktuell sjukhistoria, eventuell smitt
samhet, status inklusive vikt men inte längd – varför
möjlighet att bedöma förekomst av övervikt eller
undervikt med BMI inte föreligger. Temperaturkur
vor med inte alltid lättlästa handskrivna ordinationer
samt specificerade diagnoser på latin var också en del
av journalen.
Som komplettering till kliniska undersökningar
och sedvanliga kemiska laboratorieundersökningar
fanns på centrallasarettet sedan 1929 röntgenutrust
ning, sedan 1931 en elektrokardiograf och sedan
1932 patologiskt-bakteriologiskt laboratorium, re
surser som också vid behov användes för barnen.
Bland diagnoserna dominerade anemi och mat
smältningsorganens sjukdomar – dit räknades vid
denna tid även halsfluss. Sjukdomar i andningsorga
nen, infektionssjukdomar inklusive tuberkulos och
öronsjukdomar var också vanligt förekommande.
Många barn hade flera diagnoser.
Behandling
Jämfört med i dag var behandlingsmöjligheterna
begränsade och inskränkte sig ofta till sängläge, mat
och dryck, ibland specifik utvärtes och/eller invärtes

Drygt tjugo år efter starten. Tekniken är under ständig utveckling.

medicinering, ibland bad och solning. För tidigt föd
da barn försökte man isolera från smitta, behandla
med värme, ge bröstmjölk, fiskolja, kalk och järn och
vid behov syrgas genom glastratt. Antibiotika var
1938 ännu inte tillgängligt för infektionsbehandling.
Sulfa var visserligen framtaget av Gerhard Domagk
år 1935, men preparatet gav mycket biverkningar.
Effekten av penicillin upptäcktes av Alexander
Fleming 1929 men nådde ut först under 40-talet.
Västerbotten hade under början av 1900-talet den
högsta förekomsten av tuberkulos i landet. Eftersom
det var svårt att förutsäga prognosen ansåg man att
personer med nydiagnostiserad lungtuberkulos all
tid skulle bli föremål för anstaltsvård. Där erbjöds
hygienisk-dietistisk behandling det vill säga frisk luft,
ljus och sol samt fettrik kost, dock ej övergödning.

Specifik medicinsk behandling saknades men från
1937 fanns en lag om pastörisering av mjölk i fö
rebyggande syfte. Tuberkelbakterierna påvisades av
Robert Koch år 1882 men verksamma medel mot
tbc kom först på 1940-talet.
Några barn med tuberkulos vårdades 1938 på lasa
rettets barnavdelning men de flesta – 105, varav 17 av
led – på Hällnäs sanatorium. Anemi – som var mycket
vanligt på grund av långvarig och ensidig mjölknäring
och infektioner – behandlades med bättre kost, järn i
stora doser och i svåra fall blodinjektioner eller blod
transfusioner. Barn med diabetes mellitus fick förutom
sockerreducerad kost, även insulininjektioner. Insulin
hade renframställts av Frederick Banting och Char
les Best år 1921 och börjat användas året därpå. Vid
hjärtinflammation kunde endast symptomlindrande
behandling erbjudas. Vid katarr i de finaste luftvä
garna och lunginflammation användes 1938 varma
bad men även så kallade avledande läkemedel i form
av senapsinpackningar för att erhålla stark svettning.
Svalgkatarr behandlades med gurgelvatten av olika
slag och med pensling med jodlösning. Vid halsfluss
rekommenderades sängläge, våtvärmande omslag och
acetylsalicylsyra, lanserat i tablettform 1915. Mag
sjuka behandlades med ricinolja, svält, diet och even
tuellt vismutpreparat. Mot engelska sjukan rekom
menderades mjölkfattig kost, grönsaker och frukt,
D-vitamin i oljelösning eller droppar, ljusbehandling
och lätt massage. Kungl. Medicinalstyrelsens rekom
mendation om AD-vitamin i form av fiskleverolja till
alla förskolebarn kom först år 1939. Öroninflamma
tion behandlades med Burows lösning och vid behov
håltagning av trumhinnan.
Vårdtiderna för barnen varierade. En fjärdedel vår
dades mindre än en vecka, en fjärdedel 1–2 veckor, en
fjärdedel 2–3 veckor och resterande fjärdedel mer än
fyra veckor. Medelvårdtiden var 20 dagar. Några barn
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vårdades mycket lång tid på barnavdelningen, »Gus
taf« med förträngning av analöppningen 140 dagar,
»Rita« med hjärnblödning 193 dagar och »Inga-Lill«
med leverinflammation 434 dagar. Tidigare betrakta
des barn som »små vuxna« och det ansågs »trevligt«
med barn på vuxenavdelningar – vad barnen tyckte
efterfrågades inte. Förutom ammande mödrar er
bjöds ingen plats för föräldrar på avdelningen, och
eventuella besök eller telefonkontakter finns inte
noterade. Lekterapi introducerades på länslasarettet
i Umeå av »tant Ivonne« 1956.
Sjukhusvård var inte gratis för barn. Sjuttio pro
cent av föräldrarna fick betala en »legosängsavgift«
för sina barn på två kronor, 18 procent fick avgiften
nedsatt till en krona och 9 procent blev befriade från
avgift eftersom föräldrarna saknade tillgångar. För
barn med långa vårdtider blev det dyrbart och delbe
talningar förekom. Det går inte att bedöma om barn
av ekonomiska skäl inte fick önskvärd slutenvård på
barnavdelningen, men det framgår att barn från alla
sociala grupperingar togs emot. Det är dock troligt
att förutom barnets tillstånd både ekonomi och av
stånd spelade roll då det gällde den slutna vården.
Utöver legosängsavgiften tillkom ju också kostnad
och tid för resa. Enstaka barn vårdades flera gånger
på avdelningen. Skellefteå fick egen avdelning med
slutenvård för barn först i november 1953.
I de flesta journalerna saknas skriftlig bedömning
av terapin och sammanfattning av vårdtiden. Men
av uppgifterna på temperaturkurvan att döma för
bättrades flertalet barn efter hand och kunde skrivas
ut till hemmet. I vilken utsträckning de hade kvar
varande symtom eller behandling vid utskrivningen
framgår oftast inte. Av de inlagda barnen avled tolv,
motsvarande 8 procent, sex flickor och sex pojkar,
under vårdtiden. Fyra av barnen var under ett år. I sju
fall företogs obduktion.
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Sammanfattningsvis noteras att det andra halvåret
1938 inlades 150 barn i olika åldrar med skiftande
åkommor på den nyöppnade barnmedicinska avdel
ningen vid centrallasarettet. Barnen bedömes utifrån
dåvarande kunskaper och tillgängliga resurser ha
fått en bra utredning, behandling och vård även om,
jämfört med i dag, vårdtiderna ibland var långa och
dödligheten mycket hög.
Diagnoser hos barn inlagda på barnmedicinska avdelningen i Umeå
1 juli–31 december 1938. Vissa barn hade flera diagnoser.

Namn

Antal
barn

Bildningsfel, sjukdomar hos nyfödda

10

Underburen, outvecklade lungor

6

Hjärtfel

3

Andningsproblem

1

Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar

19

Blodförgiftning

1

Svullna lymfkörtlar på halsen

2

Påssjuka

2

Hjärnhinneinflammation

3

Tuberkulos (olika organ)

9

Döda

2

2

Masksjukdomar

2

Blodbildande organens och blodets sjukdomar

61

Sekundär anemi

59

Blödarsjuka, hemofili

1

Benmärgssjukdom

1

Ämnesomsättningssjukdomar

15

Adiposogenital dystrofi, sjukdom i hypotalamus

1

Diabetes mellitus

12

Fetma

1

Porfyrinuri

1

Nervsystemets sjukdomar

20

2

Hjärnblödning

1

1

1

1

Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar

7

1

Kronisk njurinflammation

1

3

Njurbäckeninflammation

3

Danssjuka, chorea

2

Njursten

1

Utvecklingsstörning, imbicillitas

2

Ortostatisk äggvita i urinen

2

Könsorganens sjukdomar

1

Vattenbråck

1

Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets
sjukdomar

6

Ledgångsreumatism

2

Höftledssjukdom med smärta och hälta, Mb
Perthes

1

Hjärnhinneinflammation

2

Hjärninflammation
Idiotia mongoloides, Downs syndrom

Spastisk förlamning, cerebral pares,
Morbus Little

3

Krampsjukdom, epilepsi

1

Nervsystemlidande, neuropathia

3

1

Feberkramper

2

Cirkulationsorganens sjukdomar

12

1

Akut hjärtinflammation

6

1

Kronisk hjärtinflammation, hjärtfel

5

Engelska sjukan, rakit

3

Hjärtneuros

1

Hudens sjukdomar

9

Andningsorganens sjukdomar

43

Knölros

2

Inflammation i luftstrupen och luftrören

13

Hudsjukdom med varblåsor, pemfigus

2

Smittsam hudsjukdom med blåsor, impetigo

2

Fiskfjällssjuka, iktyos

1

Eksem

2

6

Katarr i de finaste luftvägarna, kapillärbronkit

4

Astmatisk luftrörskatarr

2

3

Krupp

15

Lunginflammation

5

Könsorganens sjukdomar

1

Lungsäcksinflammation, vätska i lungsäcken

4

Vattenbråck

1

Matsmältningsorganens sjukdomar

52

Öronsjukdomar

17

Muninflammation, munbrand, noma

2

Öroninflammation

2

Halsfluss, svalginflammation

21

Varig öroninflammation

12

Halsböld

1

Inflammation i vårtutskottet bakom örat

3

Förstorade halsmandlar

9

Ögonsjukdomar

1

Matsmältningsrubbning

3

Närsynthet

1

Tarmvred

1

Svulster

1

Kramp i nedre magmunnen

3

Levertumör

1

Förstorad tjocktarm

1

Andra sjukdomar

21

Kronisk leverinflammation

1

Varblåsa efter vaccination

1

Trång analöppning

1

Observation

6

Nervösa magbesvär

3

Friska barn vårdade pga. mors sjukdom eller död

12

Avmagring, anorexi

3

Calmettevaccination

2

Svält vid bröstet

2

3
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Vårdade vyer
I dag är det väl ingen som skickar vykort med kommunalhus, konsumbutiker, hotellrum,
sjukstugor eller lasarett på? Men så var det förr, kanske producerades korten som ett uttryck för en stolthet över vad som åstadkommits på orten eller i samhället. Monument
över en tid. I dag tar man en selfie med vårdcentralen som fond och lägger ut på Instagram eller Facebook. Men samlare av vykort finns det. Här visar vi några ur förre överläkaren Hans Modigs samling.

Lycksele sjukstuga.

Den skarpsynte betraktaren noterar naturligtvis att pumpen på brunnen är bortretuscherad,
kanske ansågs den höra en svunnen tid till.

Lycksele lasarett.
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18

Sjukhuset, Nordmaling.

Skellefteå lasarett.

Sjukhemmet, Bjurholm.

Skellefteå lasarett efter 1959.
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Ohälsa i Norrland på 30-talet
K jell A spl u nd & N i ls B ä c kman

Det började med en inspektion. Och det resulterade i ett pionjärarbete som gav
vetenskaplig grund för en rad radikala förslag till hur det svenska samhället skulle
kunna förbättras. En läkare och en tandläkare berättar. Kjell Asplund är professor
emeritus i medicin vid Umeå Universitet och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen. Nils Bäckman har bland annat varit medicinalråd vid Socialstyrelsens hälsooch sjukvårdsavdelning.

År 1928 kom Kungliga Medicinalstyrelsen, Social
styrelsens föregångare, på inspektion till lasarettet
i Umeå. Överläkare på medicinkliniken var Martin
Odin – med den gudalika betoningen av efternam
net. Han kom från Lund och hade under sin tid i
Umeå slagits av att västerbottningarnas sjukdomspa
norama skiljde sig så mycket från skåningarnas. Odin
övertygade Medicinalstyrelsen om att det behövdes
en bred kartläggning av sociala och medicinska för
hållanden i övre Norrland. Kartläggningen kom att
bli den stora Norrlandsundersökningen, genomförd
1929–31. Slutrapporten omfattar över 800 sidor pu
blicerade på svenska 1934, senare också översatt till
engelska. Slutrapportens officiella titel blev En socialhygienisk undersökning i Västerbottens och N
 orrbottens

län utförd med stöd från Kungl. Medicinalstyrelsen under åren 1929–1931.
De socialpolitiska frågorna i övre Norrland hade
länge legat i säck innan de kom i påse. Journalisten
Jonas Stadling, med jämtländska rötter, hade tidigare
skildrat svälten i Sibirien. År 1894 skrev han i Af
tonbladet en uppmärksammad artikelserie om norr
länningarnas levnadsvillkor, publicerad i boken Vår
irländska fråga. Åtskilliga journalister och författare,
bland andra Gustav Hedenvind Eriksson och Olof
Högberg, lyfte under de närmaste decennierna fram
sociala missförhållanden i Norrland, i det som kallats
indignationslitteratur.
Det fanns också många fördomar om norr- och
västerbottningar, som ofta sågs som trögare och

Noakssons i Högstaby, fotograferade 1919 under redaktör, och sedermera landshövding, Gustav Roséns reportageresa i Tärnaområdet,
vars avsikt var att insamla pengar till nödlidande familjer.
STELLAN ROSÉN/VBM ARKIV
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TOR EKHOLTZ/VBM ARKIV

Norrlandsundersökningen var banbrytande i sitt
upplägg. För första gången i Sverige användes en
befolkningsbaserad metodik och för första gången
utfördes en multicenterstudie där man jämförde
förekomst av sjukdom i olika delar av landet. Att
undersökningen var socialhygienisk innebar att man
som sjukdomsorsaker belyste »fattigdom, dåliga bo
stadsförhållanden, otjänlig näring, arbete [och] skad
liga levnadsförhållanden«. Bredden i ansatsen är rätt
unik, också ur dagens perspektiv.

Martin Odin, från en tid då läkare forfarande rökte på bild.

mindre vetande än övriga svenskar. För att anlägga
moteld mot denna tvivelaktiga människosyn skriver
Medicinalstyrelsens generaldirektör Nils Hellström i
rapporten:
…det må därför vara på sin plats att här varna för
sådana slutledningar, som att befolkningen i övre
Norrland i det stora hela skulle stå intellektuellt
lägre än landets övriga innevånare och att dess
ansvarskänsla gentemot det uppväxande släktet
skulle vara mindre än annorstädes.
I sina årsrapporter till Medicinalstyrelsen hade pro
vinsialläkarna – då statens tjänsteläkare – länge sagt
att hälsotillståndet hos befolkningen var alarmerande.
År 1928 kom en uppsats i Socialmedicinsk tidskrift där
man föreslog hur levnadsförhållandena och k
osten
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skulle kunna förbättras för norrlänningarna, och från
Uppsala universitet publicerade man samma år ob
servationer om »Norrlands vitaminfråga«, där man
knöt norrlänningarnas usla tandhälsa till vitaminbrist.
Det var framför allt skogsarbetarnas kost och ar
betsförhållanden som bekymrade. En första studie
av de norrländska skogsarbetarnas kost och arbets
förhållanden hade publicerats i den medicinska
tidskriften Hygiea redan år 1900. Under 1900-ta
lets första decennier diskuterades skogsarbetarnas
levnadsförhållanden återkommande i riksdagen. En
statlig utredning som presenterades samma år som
Norrlandsundersökningen visade bland annat att
skogsarbetarna hade dåligt skydd mot skörbjugg och
karies. Man föreslog en rad förbättringar av förlägg
ningarna och att varje arbetslag skulle ha en kocka
som skulle sörja för god kost.

Pionjärarbete
Aldrig tidigare hade man genomfört en så omfattande
undersökning av befolkningens tandhälsa i Sverige.
Samarbetet mellan sjukvård och tandvård var också
unikt för denna stora studie. Man undersökte hur
tandhälsa och kroppssjukdomar hänger samman, ett
forskningsfält som i dag är högaktuellt.
Förutom att tuberkulosen – den vita pesten – var
så utbredd i Västerbotten var också andra allvar
liga infektionssjukdomar vanliga. Lunginflamma
tion skördade många offer. Näringsbrist gav anemi
och rakit, engelska sjukan. Spädbarnsdödligheten var
extremt hög. Magtarmproblem var mycket vanliga.
Samtidigt var det sällsynt med många av de sjukdo
mar som präglar dagens sjukdomspanorama: hjärtin
farkt, fetma och alkoholism.
Orsakerna till 1930 års sjukdomsmönster sökte
man i bostadsförhållanden, brister i hygien och kost,
rökning och kaffedrickande. Rapporterna från pro
vinsialläkarna angav att bostäderna i kustlandet mes
tadels var acceptabla men inåt landet var de otäta,
dragiga och beskrevs ibland som »primitivt hoptim
rade utan brädfodring« med dåliga stengrunder och
socklar. Ofta sov alla i köket för att slippa frysa. »Det
är hart otroligt hur många människor som kunna
vara sammanpackade nattetid i ett kök«, rapporterar

en av provinsialläkarna. I fattiga hem var det också
illa beställt med den personliga hygienen. Samma
underkläder kunde bäras i flera månader. Provinsi
alläkarna klagade också på att det fanns stora svå
righeter att lära den äldre generationen bada. Trots
fattigdomen och de torftiga levnadsbetingelserna be
skrev provinsialläkarna befolkningens hälsotillstånd
som förhållandevis gott, åtminstone bland männen.
Men kvinnorna hade tidiga och täta barnsängar, hårt
arbete med hemmets och ladugårdens skötsel och
»bliva i förtid utarbetade och utslitna«.
Majoriteten av väster- och norrbottningarna levde
på en ensidig och extremt mjöl- och mjölkbaserad
kost. Energiintaget var lågt i förhållande till det fy
siskt tunga arbetet. Vitaminhalterna betecknar man
som »tvivelaktiga«. I fråga om C- och D-vitamin
gällde detta särskilt under vintermånaderna, då mjöl
ken innehöll lägre halter av de båda vitaminerna och
smörtillgången var sämre. Beträffande färsk frukt och
färska grönsaker sägs lakoniskt att »…de sällan ingå i
Norrlandskosterna«. Näringsbrist var särskilt förekom
mande i inlandet. Bandmaskinfektioner, binnikemask,
bidrog till bristerna. Matsmältningsproblem var syn
nerligen vanliga. Många invånare var magra – fetma
däremot ovanligt. »Dåliga tänder« orsakade av den en
sidiga kosten var utomordentligt vanligt förekomman
de, även vitaminbrist hade stor betydelse för tandhäl
san. Man fann således ett tydligt samband mellan
tandköttsinflammation och C-vitaminbrist, samt mel
lan D-vitaminbrist och missbildad tandemalj.
Norrlandsundersökningen var den första att
spräcka myten om vådorna med kaffedrickande.
Trots omfattande analyser lyckades man inte knyta
hög kaffekonsumtion till sjukdom. Men tiden var
inte mogen att ta till sig undersökningens resultat
– föreställningen om att kaffe är farligt levde kvar.
Det är först på senare år som uppfattningen svängt
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i takt med att forskningen kunnat bekräfta Norr
landsundersökningens resultat. Rapporten avslutas
med bilagan Norrlandshusmoderns hjälpreda. Det är
112 sidor med handfasta anvisningar om olika hälso
främjande insatser som utgör en svensk pionjärinsats
inom folkhälsoområdet. Där gav man råd om am
ning, barnuppfostran, bostadshygien och om lämplig
kost för barn och vuxna. Hjälpredan trycktes också
separat för att brett nå de norrländska kvinnorna.

de talar om. Statistiken visade att födelsetalen vis
serligen fortfarande var nästan dubbelt så höga i
Norrbotten och Västerbotten som genomsnittet för
landet. Men de pekade på att barnafödandet i övre
Norrland minskat med en tredjedel under två de
cennier fram till 30-talets början. De knyter an till
näringsbristerna bland barnen i de fattiga familjerna
och skriver lätt sarkastiskt:
Men även den fattiga norrlandsbefolkningen
är på god väg att börja lösa sitt näringsproblem
på stadsmaner, d. v. s. genom födelsekontroll och
fosterfördrivningar. [---] Man kan ju vara glad över
att om ingenting annat göres för att trygga barnens
försörjning, så lagar nu vårt folk allt fullständigare
att de aldrig komma till världen.

Stora avtryck
Norrlandsundersökningen uppmärksammades åt
skilligt. Ett intressant exempel är en stort upplagd
artikel av Ada Nilsson – Selma Lagerlöfs och Albert
Engströms läkare – en av pionjärerna för kvinnosa
ken och ansvarig utgivare för Tidevarvet med beteck
ningen »radikal, politisk veckotidning«. I sin artikel
anlade hon ett feministiskt perspektiv. Två mellan
rubriker beskriver budskapen: »Hälsotillståndet gott
– vad männen beträffar – men kvinnorna i förtid
utarbetade« och »Hemkvinnan i övre Norrland – en
sorglig bild jämfört med industriarbeterskan i Borås«.
Ada Nilsson kommenterade också Norrlandshusmoderns hjälpreda. Där var hon kritisk till att Medici
nalstyrelsen teg om födelsekontroll; för tidiga och
för många havandeskap innebar faror inte bara för
modern utan även för barnen.
Det kanske tydligaste avtrycket satte Norrlandsun
dersökningen som viktig faktakälla när makarna Alva
och Gunnar Myrdal sammanställde sin mycket upp
märksammade bok Kris i befolkningsfrågan, publice
rad 1934, samma år som Norrlandsundersökningen.
Paret Myrdal beskriver Norrlandsundersökningen
som »i mycket hög grad en pioniärundersökning« och
påpekar behovet av liknande faktaunderlag från hela
Sverige. De talar om att frågorna om barnens närings
tillstånd kommit i »bjärt belysning« och förmodar att
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Folkupplagan från 1935

näringsbrister inte bara förekom i Norrland utan i
hela landet. Också i diskussionerna kring trångbodd
heten hänvisar man till Norrlandsundersökningen,
särskilt uppgiften om att bara 27 procent av barnen
hade egen bädd att sova i och att hälften av barnen
sov i rum med fyra eller flera personer.
Det centrala temat i makarna Myrdals bok är
ju det sjunkande barnafödandet – det är den kris

Alva och Gunnar Myrdal hoppades att Norrlands
undersökningen »… skall förmå i någon mån upp
fostra och omrikta den socialpolitiska opinionen i
vårt land.« Flera av deras radikala förslag var inrik
tade på att avhjälpa de problem som lyfts fram i
Norrlandsundersökningen. Deras förslag om allmänt
barnbidrag infördes redan 1937. I Norrlandsunder
sökningens rapport hade man föreslagit allmän skol
barnsbespisning. Paret Myrdal tog upp denna tanke
och vidareutvecklade den. År 1946 genomfördes all
män skolbespisning i hela landet.
Kris i Lort-Sverige
När det gäller de brister i bostadshygienen som
Norrlandsundersökningen lyft fram, så låg frågan
redan i luften, till exempel i den gemensamma of
fentliga utredning om skogsarbetarnas levnadsför
hållanden som Kungl. Medicinalstyrelsen och Kungl.
Socialstyrelsen presenterade 1934. Norrlandsunder
sökningens stora värde finns i den syntes som gjordes

av provinsialläkarnas observationer; att den kartlade
förhållandena i hela befolkningen, att man knöt
bostadsförhållanden till sjukdom och att man lyfte
fram usla bostäder som ett av de viktigaste folkhäl
soproblemen. I Kris i befolkningsfrågan föreslog ma
karna Myrdal kraftfulla åtgärder mot trångboddhe
ten – de faktiska åtgärderna kom dock inte att gälla
Norrland så mycket som Stockholm.
Lubbe Nordströms oerhört uppmärksammade
radioserie »Lort-Sverige«, 1938, skulle kunna ses
som en uppföljning och popularisering av Norr
landsundersökningens avsnitt om trångboddhet
och bristande bostadshygien Precis som i Norr
landsundersökningen var provinsialläkarna viktiga
informationskällor. En radiohistoriker har beskrivit
programserien som »en inspektionsresa med Medi
cinalstyrelsen i bakgrunden, ett slags husesyn i den
efterblivna delen av folkhemmet«.
Också när det gällde kosten fick Norrlandsunder
sökningen tydligt genomslag. I Medicinalstyrelsens
rapport fanns en rad förslag om hur trädgårdsskötseln
kunde främjas för att norrlänningarna skulle få bättre
tillgång till frukt, bär och grönsaker. Uppgifterna om
näringsbrister och om befolkningens hälsotillstånd,
inte minst den usla tandhälsan, blev en direkt inspi
rationskälla när trädgårdssällskap bildades över hela
Västerbotten under 1930-talet med landshövdingen
Gustav Rosén som drivande kraft. Målet var att var
och en som hade en egen tomt också skulle odla
rotfrukter och grönsaker. Under 1930-talet bildades
en rad lokala trädgårdssällskap och i dag lever 14
trädgårdssällskap kvar i Västerbotten. Själv föregick
landshövdingen med gott exempel. Han omgav sitt
residens i Umeå med en vacker trädgård med bland
annat vildvin och en köksträdgård.
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Med början i Norsjö
mar g areta n o rber g & L ars W e i ne h all

Det är bättre att många ändrar sig lite, än att några få ändrar sig mycket. En både
snitsig och briljant sammanfattning av det unika projekt – Västerbottens hälsoundersökningar, VHU – som drogs i gång i Norsjö vid mitten av 1980-talet och som
därefter gjort att vi västerbottningar lämnat jumboplatsen i hälsoallsvenskan.
Margareta Norberg är allmänläkare och VHU-koordinator, Lars Weinehall är professor i allmänmedicin och epidemiologi.

Hälsoläget i Västerbotten blev under förra seklet
föremål för flera stora studier. Norrlandsundersök
ningen 1929–31 rapporterade bland annat om hälso
tillstånd, matvanor och bostadsförhållanden. Späd
barnsdödlighet, anemi, tuberkulos, svåra infektioner
och magsår var 30-talets stora folkhälsoproblem –
hjärtinfarkter, fetma och diabetes däremot mycket
ovanliga. Att hjärtinfarkt och andra åderförkalknings
sjukdomar var sällsynta i norr bekräftades 1933 när
obduktionsfynden jämfördes bland avlidna i Lund,
Stockholm och Umeå. Hjärtinfarkter drabbade långt
tidigare i livet och i långt högre grad stockholmare
och skåningar än västerbottningar.
I slutet 1970-talet genomförde landstinget i Väs
terbotten, Umeå universitet och SPRI, Sjukvårdens

planerings- och rationaliseringsinstitut, en studie som
skulle kunna kallas Sveriges första folkhälsorapport.
Genom att kombinera information om hälsodata och
dödsorsaker med bostadsort, arbete och sociala för
hållanden kunde man ställa »diagnos« på kommuner
och län. Västerbotten blev föremål för fördjupade
studier. Slutsatsen blev att skillnaden i dödlighet var
mycket stor både mellan och inom län. Nu var roller
na ombytta. Västerbotten, som på 30-talet hade låg
förekomst av hjärtinfarkter, hade nu den högsta död
ligheten, 40 procent högre jämfört med hallänningar
– som var bäst i klassen. Västerbotten var dessutom
på uppgång, medan trenden för Sverige som helhet
börjat vända neråt. Skillnaderna var för övrigt stora
inom Västerbotten. Norsjö kommun låg sämst till.

Nyckelhål med ursprung i Norsjö.
LIVSMEDELSVERKET
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Hela befolkningen
Som ett första steg bildades ett Samhällsmedicinskt
råd, för att vägleda kring vårdens sjukdomsförebyg
gande arbete. Inger Brännström blev ordförande. I
rådet ingick experter från olika medicinska specia
liteter som föreslog förebyggande insatser inom tre
områden med särskilt oroande hälsoproblem: hjärtkärlsjukdomar/diabetes, olycksfall och självmord.
Åtgärdsprogram skulle utformas med ansvariga
koordinatorer i ledningen. Landstingsstyrelsen god
kände förslagen. Psykiatrikern Lars Jacobsson blev
koordinator för det självmordsförebyggande arbetet,
kirurgen Ulf Björnstig för det skadeförebyggande
arbetet och allmänläkaren Lars Weinehall för det
program som skulle utformas för att förebygga hjärtkärlsjukdom och diabetes.
För hjärt-kärlsjukdomar och diabetes stod det från
början klart att arbetet skulle inriktas mot att påver
ka hela befolkningen, en så kallad befolkningsinrik
tad strategi. Eftersom det inte fanns några svenska
förebilder bestämdes att börja i liten skala. Valet föll
på Norsjö kommun där problemen var störst. Där
skulle Västerbottensmodellen skapas, för att sedan
spridas till alla kommuner i Västerbottens län. Den
engelske läkaren Geoffrey Rose är pappa till den
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efolkningsinriktade strategin. Hans »epidemiolo
b
giska paradox« bygger på hypotesen att ett stort an
tal individer som utsätts för en låg risk, sannolikt ger
upphov till fler fall än ett fåtal individer som expo
neras för en hög risk. Slutsatsen, men samtidigt para
doxen, är att befolkningsstrategin »ger stora fördelar
för samhället, men lite till varje deltagande individ«.
Utifrån detta bestämdes att Norsjö skulle satsa på
bredden. »Det är bättre att många ändrar sig lite, än
att några få ändrar sig mycket«. Vid starten i Norsjö
1985, ville man göra en lokal svensk modell för häl
sofrämjande samverkan i lokalsamhället. Uppdraget
var att hålla på under minst tio år och att effekterna
skulle utvärderas. Därför mobiliserades »alla goda
krafter«. I arbetet deltog inte bara vårdcentral, tand
vård, apotek och företagshälsovård utan också kom
munala verksamheter som kommunledning, skola,
fritidsnämnd och miljöskydd, samt föreningsliv, stu
dieförbund, livsmedelshandel och livsmedelsprodu
center.
Programmet byggdes upp stegvis. En lokal samord
ningsgrupp fick ansvaret att hålla ihop arbetet. Den
gemensamma idén var att hjälpa människor att ge
nom egna åtgärder få bättre möjligheter att främja en
god hälsa. Idéer och förslag växte fram »under resans
gång«. Norsjöbon Daniel Lundström födde exempel
vis idén om hälsokontroller vid jämna födelseår i ett
samtal med distriktsläkaren Gideon Hellsten. »Kan
man besiktiga bilen varje år, borde man väl kunna få
en egen genomgång av hälsan vart tionde?« Kanske
låg det ett särskilt värde i att genomföra förslag som
»vanliga« eftertänksamma Norsjöbor funderat ut?
Åtminstone tyckte den lokala samordningsgruppen
att det var lättare att genomföra det som tänkts ut
lokalt än det som hittats på centralt.
För att ge vägledning i Norsjösatsningen bildade
Landstinget och Umeå universitet ett vetenskapligt

råd, VERNA. Där ingick bland andra universitetets
ledande forskare inom en rad discipliner: Stig Wall,
epidemiologi; P O Wester, Kurt Boman och Göran
Westman, medicin/allmänmedicin; Göran Hallmans,
näringsforskning; samt Martin Johansson, pedagogik.
Nyckelhålet från Norsjö
Medborgarna inbjöds till hälsoundersökning och häl
sosamtal det år de fyllde 30, 40, 50 och 60. Hälsoun
dersökningarna tog sig an individens egna riskfakto
rer – blodfetter, blodtryck, rökning, sockerintolerans
och övervikt. Befolkningsinsatserna inriktades mot

allmänheten och handlade bland annat om hur kost,
motion, rökvanor och stress kan förändras i praktiken
för att gynna hälsan. Här förekom allt från offentliga
föreläsningar, matlagningskurser, utställningar, tea
terföreställningar och dansuppvisningar till kurser,
workshops med kommunens anställda, utbildning
av skolkökspersonal och byggande av jogging- och
vandringsleder. I samarbete med de lokala handlarna
och Livsmedelverket infördes i kommunens matbu
tiker en märkning av livsmedel med »bra hjärtprofil«,
som i form av Gröna Nyckelhålet snabbt blev natio
nell standard.

LEWIS HINE/WIKIMEDIA COMMONS

Stig Wall, epidemiolog vid Umeå universitet,
och en av initiativtagarna till SPRI-studien, spe
lade en central roll som landstingets rådgivare när
Norsjöbornas krävde förebyggande initiativ. Bland
landstingspolitikerna, över partigränserna, fanns
tydliga förväntningar på förebyggande insatser från
primärvården. Landstingsråden Mary Frank (S) och
Per-Yngve Nilsson (C) var rörande ense om att ett
långsiktigt program borde sjösättas. Den knepiga frå
gan var dock hur ett sådant program skulle kunna
utformas.

Säkert grepp för framtida ohälsa.
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Hälsosamtalet utifrån hälsoundersökningen blev
ett nav i Norsjömodellen. När provsvaren tydde
på att deltagarna behövde vårdens aktiva insatser,
vidtogs sedvanliga medicinska behandlingsåtgärder.
Men oftast handlade samtalen om livets villkor, om
vanor och ovanor, om hälsosammare eller mindre
hälsosamma levnadsvanor. Deltagarens egna prov
svar, mätningar och enkätsvar gav viktigt underlag i
det samtalet.
Data från hälsoundersökningarna samlades i en
särskild databas, som gav möjlighet för i första hand
VERNAS forskare att kartlägga hälsoläget, föreslå
åtgärder och följa hur riskfaktorer och levnadsvanor
påverkades. För att jämföra över tiden, till exempel i
fråga om blodfetter, föreslogs att alla deltagare skulle
tillfrågas om de var beredda att lämna ett blodprov
till framtida medicinsk forskning. Genom ett fram
synt arbete, coachat och lett av professor Göran
Hallmans, kom blodproverna från Norsjö att utgöra
de första insättningarna i den blivande Medicinska
Biobanken vid Umeå universitet.
Hälsoarbetet blev efter hand en del av den lokala
identiteten. När programmets första tio år utvärde
rades, hade 90,1 procent av de inbjudna deltagit i
hälsoundersökningen. Efter samma tid beräknades
riskfaktorförändringarna i Norsjö motsvara en redu
cerad dödlighet med 36 procent, att jämföra med
den samtidiga riskreduktionen på en procent i jäm
förelseområdet Västerbotten/Norrbotten. Det mest
uppmuntrande var att de med kort utbildning gyn
nades av programmet.
Den höga dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar oro
ade runtom i världen. En rad försök att påverka de
viktigaste riskfaktorerna pågick på många håll. Ut
värderingar visade dock sällan på den typ av posi
tiva effekt som konstaterats i Norsjö. En stor skillnad
mellan många utländska försök och Norsjömodel
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len var synen på hälso- och sjukvårdens roll. Medan
sjukvården och läkarna i andra länder, exempelvis
USA, i regel inte alls deltog i de förebyggande pro
grammen, var det självklart att vårdcentralen skulle
spela en huvudroll i Norsjö.

Professorer från VERNA, det vill säga universitetet,
deltog med sin sakkunskap. Föredrag blandades med
information, diskussion, underhållning och fika. Un
der 1987 till 1990 tillämpades denna modell i länets
samtliga kommuner. 1991–92 pågick Västerbottens
hälsoundersökningar vid alla vårdcentraler.

Till hela Västerbotten
Redan när Norsjöarbetet pågått i några år, bestämde
landstinget att modellen successivt skulle spridas till
samtliga kommuner i länet. Ganska snart stod det
klart att befolkningsinriktade preventionsinsatser
måste utformas utifrån de lokala förutsättningarna.
Det som fungerade i Norsjö, behövde inte nödvän
digtvis fungera i Storuman. Samtidigt växte insikten
att det program som skulle skalas upp till att om
fatta samtliga vårdcentraler i länet, kräver en stöd
struktur. Landstingets samhällsmedicinska enhet fick
uppdragen att stegvis implementera Norsjömodellen
i övriga kommuner och att samtidigt skapa förutsätt
ningar på länsnivå för att verksamheten skulle »över
leva« långsiktigt.
Spridningen började i Vindeln och Sorsele. Där
fanns förutom vårdcentral också hälsohem med sär
skild kompetens, som byggts upp som kompensation
för utebliven vattenkraftsutbyggnad och som drevs
i landstingets regi. Samhällsmedicins Lars Weinehall
hade huvudansvaret medan VERNA-gruppen gav
stöd. Spridningsmodellen hade tre inledande faser:
Först möte med vårdcentralens läkare och sköterskor,
där många frågor väcktes och diskuterades. Entusias
men var i regel måttlig från läkarnas sida. Därefter
möte med kommunstyrelsen, då också vårdcentrals
personal deltog. Här var responsen vanligen mer po
sitiv till de förebyggande insatser som planerades. I
många fall innebar kommunens positiva respons att
också läkarna blev mer intresserade. Den tredje fa
sen var informationsmöten, dit allmänheten inbjöds.

Problem och lösningar
Allt var dock inte frid och fröjd. Bland annat krävde
några knäckfrågor lösningar på länsnivå. Vårdperso
nalen behövde fördjupad kunskap om hjärt-kärlpre
vention, länets bönder oroades över att hälsoråden
skulle »dödskallemärka« deras bästa produkter och
rapporter kom från olika håll att inbjudna avstått från
hälsoundersökning för att man riskerade löneavdrag.
För att ge personalen mer kunskap genomfördes
en massiv utbildningssatsning. 28 tvådagarsinter
nat genomfördes, dit all personal vid samtliga vård
centraler inbjöds. Där fick man både teoretisk och
praktisk utbildning från nationellt ledande forskare
i fråga om epidemiologi, riskfaktorer, sjukdomsföre
byggande strategier och praktisk träning – allt inrik
tat mot de kommande hälsoundersökningarna.
Bönderna i Västerbotten inbjöd en vårvinterlördag
i slutet av 80-talet Göran Hallmans och Lars Wei
nehall till en diskussion om VHU. Mötet ägde rum i
Vindelns församlingsgård. Man var oroade av rappor
ter att »landstinget kallar in Västerbottningarna till
vårdcentralerna för få dem att avstå från mjölk och
smör, det vill säga det bästa en bonde producerar«.
Diskussionens vågor gick höga och misstron var på
taglig bland vissa. Men det fanns också en nyfikenhet
kring frågan och en insikt om att många bönder drab
bas av hjärt-kärlsjukdom. Hallmans klargjorde att
VHU inte innebär några förbud, men förordar mått
fullhet: »Lagom är bättre«. Norrmejeriers ordförande
Sven-Olov Dahlgren och Scan-chefen Pontus Sund

man såg möjligheter till nya produkter och till sist
enades mötet i den pragmatiska slutsatsen att »Det
är bättre att fettet skärs bort på tallriken än på ki
rurgen!« Och bondekooperationens företag blev först
med nyckelhålsmärkning direkt på förpackningarna.
Problemet med att inbjudna avstod från att delta
på grund av risk för löneavdrag diskuterades med då
varande SAF Västerbotten. Dess chef Nils Rehnman,
som var genuint intresserad av området, förklarade
att det är respektive företag och inte SAF som äger
frågan. Men eftersom han såg det stora värdet i häl
soundersökningarna, gjorde SAF Västerbotten en re
kommendation till anslutna företag, som betonade
värdet av att anställda deltog i VHU. Om rekom
mendationen hade effekt, är svårt att bedöma. Men
frågan om löneavdrag försvann från »problemlistan«.
Mer än 150 000 undersökningar
Västerbottens Hälsoundersökningar är 2014 den
största hjärt-kärlinriktade befolkningsintervention
som genomförts i Sverige. En stabil struktur för ut
veckling av programmet och stöd till den personal
som arbetar med hälsoundersökningarna är sedan
länge etablerad vid landstingets enhet för verksam
hetsutveckling, som också ansvarar för regelbundna
utbildningsinsatser, återkoppling av resultaten till
hälsocentralerna och framtagande av informations
material till deltagarna. Sedan 2008 är allmänläkaren
Margareta Norberg medicinsk koordinator för VHU
och utvecklar de sjukdomsförebyggande insatserna
så att de passar dagens verklighet. Hon och övriga
medarbetare har stöd av ett vetenskapligt råd som
har det yttersta ansvaret för den långsiktiga plane
ringen och det förebyggande programmets innehåll.
1995 övergick detta hjärt-kärlförebyggande pro
jekt till att bli en del i primärvårdens ordinarie
uppdrag där alla länsbor ska inbjudas till VHU det år
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Västerbottens läns landsting siktar högt, från en stadig grund i
hälsoundersökningarna.

års mellanrum, och mer än 7 000 hade deltagit tre
gånger. Huvuddelen av deltagarna har lämnat sina
blodprov till Medicinska Biobanken vid Umeå uni
versitet. Data från de 153 000 hälsoundersökning
arna och de blodprover som samtidigt »donerats« ger
unika möjligheter till medicinsk forskning och nya
medicinska landvinningar.
Hälsoarbetet i Västerbotten har skapat förutsätt
ningar för omfattande forskningsinsatser vid Umeå
universitet. Förutom många vetenskapliga artiklar
om VHU-resultaten, har ett stort antal doktors
avhandlingar publicerats inom folkhälsoforskning,
epidemiologi, hälsoekonomi, utvärdering av inter
ventioner, biomedicinsk belysning av nya riskfakto
rer och inom genetisk forskning, där basen utgjorts
av VHU-data. Intresset från olika håll i landet har
ökat påtagligt under senare år och flera landsting har
startat hälsofrämjande program inspirerade av Väs
terbottensmodellens innehåll och genomförande.
Fettrik modediet

man fyller 40, 50 och 60 år. Över tiden har deltagar
frekvensen i snitt varit cirka 60 procent. De senaste
åren har andelen deltagare successivt stigit och lig
ger numera på ungefär 70 procent. Analyser visar att
deltagare och icke-deltagare inte skiljer sig mycket
åt ifråga om inkomst och utbildning. Hälsoundersök
ning och hälsosamtal utförs av distriktssköterskor vid
samtliga hälsocentraler. Hälsosamtalet, baserat på
motiverande metodik, tar alltjämt sin utgångspunkt
i resultaten från mätningar och enkätsvar. I första
hand fokuseras på individens riskfaktorer och på
konstaterade behov av livsstilsförändringar. Vid års
skiftet 2013/2014 hade 153 000 hälsoundersökning
ar genomförts, 105 000 unika individer hade deltagit
och av dessa hade 41 250 deltagit två gånger med tio
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Hälsosamtalen mellan distriktssköterskor och del
tagare innebär en god spegling av de hälsotrender
som finns hos befolkningen. Under VHU:s första 15
år var utvecklingen mycket lovande. Befolkningens
kolesterolvärden sjönk påtagligt samtidigt som anta
let rökare minskade. Viktutvecklingen visade under
90-talet årligen en stigande trend. Under perioden
2002–07 planade dock viktökningen av. Från om
kring 2006–07 förändrades mönstret. Samtidigt som
»högfettsvågen« drog in över Sverige, vände koleste
rolvärdena och började på nytt stiga, både bland män
och kvinnor och oavsett utbildningsnivå. Dessutom
ökade den medelålders befolkningen på nytt i vikt
med samma hastighet som tidigare.
En »klimatförändring« hade inträffat. Allt fler
köpte budskapet och ökade sitt fettintag. Resultatet

För mycket av det ena och för lite av det andra.

avspeglades på några få år i VHU:s data. Återigen
stoppade Västerbottningarna i sig långt mer energi
än man förbrukar, därav viktökningen. Distriktsskö
terskornas hade sin uppfattning klar utifrån sina häl
sosamtal med VHU-deltagare: vanligen följde man
inte den nya diet som »högfettsvågen« förespråkade.
Man nöjde sig med att ta till sig den ena sidan av
saken, det vill säga att det var helt okej med ett rejält
ökat fettintag. Vilka de mer långsiktiga konsekven
serna blir är ännu för tidigt att bedöma. För VHU:s
del är slutsatsen att modedieter, uppbackade av star
ka ekonomiska intressen, ständigt utmanar det lång
siktiga hälsoarbetet.
VHU:s befolkningsinriktade profil bör framför allt
ses som en basresurs i ansträngningarna att stärka
individens möjligheter att leva ett hälsosamt liv.
Förebyggande och hälsofrämjande insatser skapar

mervärden längs hela vårdkedjan. När den nationella
statistiken visar att Västerbotten sedan mitten av
1980-talet gått från att vara »sämst i klassen« i fråga
om dödlighet i åldrar upp till 74 år, till att nu ligga
lägre än riksgenomsnittet, är givetvis förklaringarna
flera. En av de stora skillnaderna mellan Västerbotten
och andra län är att huvuddelen av den medelålders
befolkningen deltagit i hälsoundersökningar och häl
sosamtal vid 40, 50 och 60 års ålder. Kommande års
utvärderingar kommer att kunna ge besked på frågan
om hur stor betydelse hälsoundersökningarna spelat.
Det är inget djärvt antagande att det arbete som in
leddes i Norsjö kommer att spela en betydelsefull
roll för svenskt folkhälsoarbete långt in i framtiden.
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Biobank i framkant
Göran Hallmans

Till Medicinska biobanken i Umeå, som etablerades 1986, har blodprov samlats in
från mer än 120 000 individer, ofta vid flera provtagningstillfällen. Detta möjliggör
en kartläggning av orsaker till och händelseförlopp bakom sjukdomar över lång
tid. Eftersom insamling fortsätter inom det viktigaste delmaterialet – Västerbottens
Hälsoundersökningar, VHU – utökas materialen ständigt med nya prover. Analyser
på proverna används för att kunna påvisa samband mellan uppkomst av flertalet
av våra vanliga sjukdomar och bakomliggande genetiska faktorer eller miljöfaktorer. Professor Göran Hallmans, upphovsman till, och chef för biobanken från starten, berättar om ett projekt som började i motlut för att sedan bli en självklarhet.

I centrum för Medicinska biobanken står utmaning
en att skapa ett kunskapsunderlag för att förebygga
sjukdomar och för att skapa nya behandlingsmeto
der för att behandla dem. I dag uppfattas det som en
självklarhet att prov bör samlas in framåtsyftande för
att möjliggöra utredning av våra folksjukdomar vad
gäller ärftlig risk, exponering för miljöfaktorer och
hur sjukdomar utvecklas. Det har inte alltid varit på
detta sätt, motståndet mot att etablera Medicinska
biobanken var stort de första åren bland annat bero

ende på att flertalet akademiska företrädare ansåg att
insamlingen var ett slöseri med pengar. Det veten
skapliga värdet ifrågasattes starkt.
Värdet av en biobank
Det finns många exempel på viktiga medicinska
upptäckter som löser komplicerade problem genom
analys av sparade och nedfrysta blodprov. Sparade
prover kan användas för olika former av analyser när
nya metoder utvecklats som inte finns när proven tas.

Gun Jakobsson, chef på Biobanken Norr med prov från frysen.
ANDERS BJÖRKMAN/VBM
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GERD JOHANSSON

en förutsättning för uppbyggnaden. I samband med
att det landstingsunderstödda »Västerbottenspro
jektet«, numera Västerbottens Hälsoundersökningar
(VHU), drogs i gång 1985 i Norsjö som en allmän
hälsoundersökning med en livsstilsintervention som
mål blev det möjligt för forskargruppen att ta ett
extra blodprov som kunde förvaras i biobanken för
framtida studier.
Vetenskapligt genombrott

ANDERS BJÖRKMAN/VBM

Intresset för Medicinska biobanken ökade i takt med
att molekylärgenetiken fick sitt genombrott i början
av 1990-talet med bland annat PCR-metoden som är
en känslig metod för att undersöka arvsmassan. Det

Provtagning på vårdcentralen. Ann-Mari Karlberg och Anette Forsgren.

Ännu större värde har proverna fått när de analyse
rats från personer som varit friska vid provtagnings
tillfället och som senare insjuknat. I samband med
den snabba molekylärgenetiska utvecklingen med en
framväxt av nya biomedicinska analysmetoder har
denna typ av prospektiva – framåtsyftande – prov
samlingar tilldragit sig ett allt större intresse.
Medicinska biobanken i Umeå etablerades redan
1986. Inspiration att bygga upp biobanken kom
bland annat från Cancerkommitténs rapport 1984
som rekommenderade stora befolkningsstudier inom
den epidemiologiska forskningen. Forskarna som var
initiativtagare till Medicinska biobanken i Umeå
hade under den första tiden svårt att få acceptans
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verkliga vetenskapliga genombrottet kom genom
de studier som klargjorde sambandet mellan en pa
pillomvirusinfektion och livmoderhalscancer. Dessa
studier bidrog starkt till att industrin senare kom att
ta de investeringar som krävdes för att utveckla ett
vaccin mot denna cancerform. Harald zur Hausen,
som var den person som föreslagit sambandet redan
på 1980-talet, fick Nobelpriset 2008. Numera an
vänds också i allt större utsträckning en direktanalys
av viruset som ett komplement till den gynekolo
giska cellprovtagningen. I framtiden är det troligt att
hälsoundersökningen för att förebygga livmoderhals
cancer huvudsakligen kommer att basera sig på att
leta efter det cancerframkallande papillomviruset.

för sina idéer. Eftersom det var svårt att övertyga det
medicinska etablissemanget om värdet av denna form
av framåtsyftande satsning, har ideella stiftelser och
stöd via den lokala cancerforskningsfonden använts
för att bygga upp biobanken. 1991 dömdes konceptet
ut av en nordisk kommitté tillsatt av Cancerfonden.
Senare när biobanken blev allmänt erkänd anslöt sig
en rad forskningsfinansiärer, inklusive Cancerfonden.
Intresset från Västerbottens läns landsting var inte
heller stort från början. Landstinget motsatte sig inte
att biobanken etablerades, men det fick vid tidpunk
ten formellt inte kosta landstinget några pengar av
framförallt principiella och legala skäl. I verkligheten
har dock landstingets insats och informella stöd varit

De samlade proverna hålls väl kylda, här ska det vara minus 80, minst.
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Kvalitetssäkrad
Det starka ifrågasättandet av biobanken samt en
kontrovers kring en industriell etablering kopplat till
biobanken tvingade fram en mycket stark betoning
av kvalitetsfrågor i alla dimensioner av ett biobanks
arbete, det vill säga allt från juridik till ren provhan
tering och analys. Samlingsnamnet för detta arbete
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blev »Good Biobank Practice«, där den principiella
delen sammanfattades i en internationell publika
tion 2011. Denna betoning av kvalitet medförde att
det av biobanken utvecklade kvalitetsprogrammet
fick spridning och acceptans av alla större bioban
ker i Sverige, inklusive de biobanker som landstingen
byggt upp, och även internationellt.
Under de senaste åren har flera resultat samlats
som ger stöd för att proverna i Medicinska biobanken
har en mycket hög kvalitet. Nedfrysning sker på ett
standardiserat sätt snabbt efter provtagning, vilket är
en viktig faktor, liksom att det rör sig om fasteprover
som tas standardiserat på morgonen/förmiddagen.
Denna form av organisation, som når ut till en hel
befolkning i ett län där för närvarande alla personer
som fyller 40, 50 och 60 år får en inbjudan att delta,
är internationellt helt unik. Materialen i biobanken
är representativa för befolkningen vilket är en fördel
vid många typer av studier. Att materialet är gene
tiskt homogent är en annan statistisk-matematisk
fördel. Olika analyser har påvisat en mycket god
kvalitet – ofta den bästa – för oxidationskänsliga äm
nen som C-vitamin samt nu senast för vissa former
av moderna tekniker som appliceras på mätningar
av arvsmassan och ämnesomsättningen, så kallade
omiksteknologier. Fasteproverna som tas i Västerbot
ten är även fördelaktiga för många moderna analys
metoder av biomarkörer av hur ämnesomsättningen
ser ut, liksom för olika former av exponeringar och
miljöpåverkan av arvsmassan, epigenetik. På detta
sätt erhålls en standardisering av provtagning som
underlättar de statistiska analyserna.
Ljus framtid
Med stöd av olika former av överenskommelser och
avtal med finansiärer, stiftelser och myndigheter
har en ny biobanksstödjande organisation etablerats

ANDERS BJÖRKMAN/VBM

Arbetet inom biobanken har även resulterat i
viktiga upptäckter med framtida potential för att
förbättra sjukvården inom många andra områden.
Några exempel är ökade kunskaper om riskfaktorer
och riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdomar och can
cer, tidig diagnos av ledgångsreumatism, förbättrad
diagnostik vid prostatacancer och nya biomarkörer
för kostintag. För närvarande har vi stora utmaningar
framför oss kopplade till orsaksmönster baserade på
analyser från biobankens prover kopplade till neuro
logiska sjukdomar, exempelvis virus som möjlig or
sak till Alzheimers sjukdom och MS. Även inom ALS
och Parkinsons sjukdom pågår det en intensiv forsk
ning med hjälp av biobankens prover. Sammantaget
har arbetet inom Medicinska biobanken bidragit till
att nya orsaksmönster till stora sjukdomsgrupper bli
vit klarlagda som underlag för diagnostik, förebyg
gande åtgärder och behandling.
Historien bakom biobanksuppbyggnaden visar
tydligt att Västerbottens Hälsoundersökningar var
en viktig satsning som skapade förutsättningar för att
bygga upp en ny typ av forskningsbiobank, det vill
säga insamling av plasmaprov och frusna vita blod
kroppar som senare skulle visa sig vara ovärderliga
för ett stort antal analyser, bland annat DNA-analy
ser. I dag har vi inom modern biobanksforskning en
mängd nya tekniker vid analys av biobanksmaterial.
Den snabba utvecklingen var svår att förutse för 30
år sedan.

Tillfälligt ute ur kylan, och färgmärkta för ökad säkerhet.

vid Umeå Universitet, Enheten för Biobanksforsk
ning, EBF. Denna enhet har fått ett kraftfullt stöd
av Umeå universitet och även i praktiken av Väster
bottens läns landsting vars representanter finns med
i EBF:s styrelse. Laboratoriedelen av biobanksverk
samheten bedrivs inom landstinget med ett nära
samarbete med olika universitetsföreträdare, speci
ellt inom EBF.
Genom att samordna och vidareutveckla högkva
litativa populationsbaserade forskningsregister, bio
banker och befolkningsdatabaser från Demografiska
databasen har det så kallade NorthPop-projektet
skapats som startade 2008. Tillsammans med andra
biobanker i regionen finns prospektiva prover – det
vill säga prover tagna före sjukdomsdiagnos – från
cirka 180 000 individer i Västerbotten och Norrbot
ten sparade. I de områden som täcks av Demografis
ka databasens registreringar av släktträd, genealogier,
och expositionsdata är förekomsten av biobankspro
ver exceptionellt hög, ofta 80–100 procent i ålders
gruppen 45–80 år. För att ytterligare stärka poten

tialen har ett samarbete inletts med nationella och
internationella forskargrupper med hög kompetens
inom genealogisk och biomedicinsk forskning. Inter
nationellt kan ingen region vid sidan av norra Sve
rige och Island bygga upp en liknande resurs inom
överskådlig tid. Samtidigt blir det alltmer uppenbart
att kombinationen av högkvalitativa biobanker, om
fattande register över sjukdomar och expositionsdata
tillsammans med tillgängliga och tillförlitliga genea
logier ger en svårslagen infrastruktur för innovativ
forskning.
För att slå vakt om NorthPop-infrastrukturens ve
tenskapliga utveckling och långsiktiga stabilitet har
en organisation skapats med forskare som ansvarar
för och bygger upp potentialen inom olika sjukdoms
områden, samt med expertgrupper som bedömer
alla forskningsprojekt. Expertgruppernas lyhördhet
för nationell och internationell samverkan är doku
menterad och omvittnad sedan länge. Stor kraft läggs
även på att bygga upp kliniska register för alla större
folksjukdomar kopplade till biobanken. Detta arbete
sker i samarbete med olika forskargrupper. Umeå
universitet har beslutat att även fortsättningsvis satsa
stora resurser i infrastrukturen som ett bidrag till ett
nationellt positionerat internationellt centrum inom
forskningsområdet. Till detta kommer ett deklarerat
starkt regionalt, politiskt stöd för helhetskonceptet
och för de folkhälsovetenskapliga vinster som för
väntas i framtiden kopplade till infrastrukturen.
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Betula i björkarnas stad
L ars - Göran N i lss o n

Betulaprojektet är ett longitudinellt projekt om åldrande, kognition och demens vid Umeå universitet som startade 1988. Longitudinell undersökning är en
statistisk metod som innebär att man följer ett antal individer över tid och gör
upprepade mätningar på samma individ. Ett syfte med projektet är att försöka
identifiera tidiga tecken på demens. I femårsintervaller har nu genomförts sex
datainsamlingar om hälsa och kognitiv status. Lars-Göran Nilsson är professor i
psykologi och projektledare för Betula, som tagit sitt namn efter latinets benämning för björk.

Våra tre huvudfrågeställningar inför starten av Betula
1988 var följande: Hur utvecklas kognition och hälsa
i vuxenliv och hög ålder? Kan man hitta riskfakto
rer för demens i vuxenliv och hög ålder? Kan man
hitta tidiga tecken på demens hos enskilda personer
som långt senare kommer att få en demensdiagnos?
Forskning om detta pågår i många laboratorier och
målet är att en tidig upptäckt ska kunna göra det
möjligt för nu existerande eller framtida mediciner
att stoppa utvecklingen av demens eller till och med
förhindra fortsatt utveckling till demensdiagnos.
Ett mycket intensivt arbete föregick starten av Be
tula. En kollega, Lars Bäckman – numera på Karolin

ska Institutet, KI – och jag diskuterade länge om vad
som skulle göras. Vi började med att fundera på ett
omfattande kognitivt testbatteri, som skulle vara till
räckligt känsligt för att tidigt upptäcka kognitiv svikt
hos personer i vuxenliv och hög ålder. Vi gjorde våra
val utifrån en omfattande erfarenhet av olika kogniti
va test. Vi prövade dessa i flera pilotundersökningar.
I våra diskussioner diskuterade Lars Bäckman och
jag också hur vi skulle lägga upp Betula, när det gäl
ler design och upprepade tester och hälsoundersök
ningar. Merparten av de studier som på 1980-talet
pågick var tvärsnittsstudier, där man jämförde kog
nitiva prestationer hos olika personer i olika åldrar.

Betula, björken, med någons goda minne bevarat i barken…
ANDERS BJÖRKMAN/VBM
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Vi tyckte att detta var helt otillräckligt och utveck
lade därför en design, där man skulle kunna se hur
enskilda personer utvecklades, när de blev allt äldre.
Med den design vi bestämde oss för skulle man kun
na göra tvärsnitts- tvärsekvensiella-, kohortsekven
siella- och longitudinella analyser med möjlighet för
kontroll av test-retest effekter.
Vi engagerade tre forskare vid Umeå universitet
– Bengt Winblad numera vid KI, Rolf Adolfsson och
Gösta Bucht – för att hjälpa oss att planera hälsode
len i Betula. Tillsammans kom vi överens om vilka
frågeformulär och hälsoundersökningar vi skulle in
kludera. Vi fick vår ansökan hos etikprövningsnämn
den vid Umeå universitet godkänd och projektet
startade i augusti 1988.
Lojala deltagare
Med hjälp av folkbokföringsregistret i Umeå kom
mun valdes 100 deltagare slumpmässigt ut i ålders
grupperna 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 respek
tive 80 år. Vi satte också som krav att deltagarna i
vårt stickprov skulle ha samma könsfördelning som
hela populationen i Umeå kommun. För varje ny
testomgång valdes nya deltagare ut och andra kalla
des tillbaka för upprepad undersökning. Deltagarna
har varit mycket lojala med Betula och har kommit
till de överenskomna tiderna för undersökning. Loja
liteten med projektet är något som har följt med ge
nom alla sex testomgångarna. Jag tror inte att detta
projekt hade kunnat genomföras på någon annan ort
i Sverige eller annanstans i världen med så litet bort
fall som vi har haft i Betula.
I de första studierna kunde vi påvisa att människans
olika minnessystem åldras olika fort. Det episodiska
minnet, händelseminnet, åldras snabbare än övriga
system. Vi kunde också påvisa olikheter vad gäller
könsskillnader. Beträffande det episodiska minnet
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fann vi att kvinnor var överlägsna män. För de övriga
minnessystemen fanns det inga skillnader mellan
män och kvinnor. Vi visade tidigt också att det fö
religger grundläggande skillnader i minnesprestation
beroende på om man förlitar sig på tvärsnittsdata el
ler longitudinella data. Skillnaderna är störst för det
episodiska minnet. Enligt tvärsnittsdata börjar det
episodiska minnet försämras redan i 20-årsåldern.
Enligt longitudinella data börjar försämringen först
i 65–70-årsåldern. Vi har hävdat att longitudinella
data ger den sannaste bilden av minnets utveckling.
Tvärsnittsdata är kontaminerade av kohorteffekter.
Ungefär fem år efter det att Betula startade började
vi intressera oss för om några nyligen uppmärksam
made genetiska markörer skulle kunna ha påverkan
på hur kognition och hälsa utvecklades i vuxenliv
och hög ålder. Vi ansökte om och fick tillstånd av
etikprovningsnämnden vid Umeå universitet att ta
oss an detta forskningsområde inom Betula. Den för
sta studien vi genomförde gällde två genetiska mar
körer kopplade till immunsystemet, complement
C3 och haptoglobin och deras påverkan på två min
nessystem, episodiskt minne och semantiskt minne.
Den första av dessa ansågs vara kopplad till kronisk
inflammation medan den senare ansågs kopplad till
akut inflammation. För båda markörerna kunde vi
påvisa en stark association till episodiskt minne men
ingen association till semantiskt minne. Dissociatio
ner som denna är viktiga för den minnesteoretiska
utvecklingen, eftersom de föreslår olika biologiska
mekanismer för de två systemen.
Ungefär vid samma tid hade man upptäckt en
annan genetisk markör – ApolipoproteinE, APOE
– som man visade kunde vara en markör för Alz
heimers sjukdom. Denna gen förekommer i tre va
rianter, e2, e3 och e4. Det är den sistnämnda som
har påvisats vara en riskfaktor för Alzheimers sjuk

dom i hög ålder och för kardiovaskulära sjukdomar
i medelåldern. Med hjälp av ett forskarlag genetiker
i Belgien extraherade vi DNA från blod som delta
gare hade donerat inom Betula. Vi genotypade för
APOE och började sammanställa data för deltagarna
i Betula. Vi fann i linje med den nya forskningen på
detta område att proportionen av e4-varianten var
mycket högre i den lilla grupp som då, strax efter
det att Betula startade, hade fått en demensdiagnos,
i jämförelse med merparten av deltagarna, som inte
hade fått någon sådan diagnos.
Den första publikationen inom Betula på detta
tema kom dock inte förrän 2006, då vi ville under
söka om bärare av e4 hade sämre minne än de som
inte hade någon e4-variant. I denna studie hade vi
exkluderat alla med demensdiagnos, de med olika
kardiovaskulära sjukdomar, högt blodtryck, diabe
tes och stroke, för att få en så frisk studiegrupp som
möjligt. Vi fann ett intressant samband mellan kog
nitiv svikt och e4 allelen. Mer precist var det återigen
så att sambandet fanns mellan episodiskt minne och
e4. Det var dock enbart bland de allra äldsta i Be
tula ,75+, som vi fann detta samband. För semantiskt
minne fann vi inget liknande samband vilket styrker
den tidigare dissociationen vi påvisade. En intressant
observation som vi gjort i Betula på detta gentema
är att APOE är en moderator för kognition vid milda
hjärnskador. Det visar sig att personer som råkat ut
för milda hjärnskador drabbas av kognitiv svikt om
de är bärare av e4-varianten. De som är bärare av e2och e3-varianterna visar ingen kognitiv nedsättning
efter en mild hjärnskada.
Ett nytt område inom genetik, som vi också har
börjat undersöka är om telomerlängd har någon in
verkan på kognition. Vi har funnit det lite oväntade
resultatet att e4-bärare har längre telomerer och att
detta är associerat med sämre episodiskt minne.

Vid samma tid började vi även studera andra gener
och deras inverkan på kognition. Bland andra har vi
undersökt COMT- och BDNF-generna. Under den
senaste tiden har Betula även deltagit i arbetet inom
två konsortier där vi har genomfört Genom wide as
sociation studies, GWAS, med drygt 2000 gener in
kluderade med upp emot 30 000 deltagare från flera
forskargrupper.
Under Lars Nybergs ledning vid Umeå Center for
Functional Brain Imaging vid Umeå universitet har
vi även inkluderat hjärnavbildning i Betula under
senare år. Många intressanta studier har genomförts
med både tvärsnittsdata och longitudinella data.
Detta är ett mycket viktigt tillskott i Betulas under
sökningsarsenal. Ett viktigt resultat är att vi har visat
att det även för hjärnavbildning finns stora skillnader
mellan tvärsnittsdata och longitudinella data. Detta
överensstämmer väl med de data som refererades ti
digare rörande kognitiva data.
Under de senaste två åren har vi i Betula inlett
samarbete med Bertil Forsberg vid Institutionen för
yrkesmedicin vid Umeå universitet. Umeå är en för
hållandevis ren stad med avseende på luftförorening
ar. Dock har vi funnit när vi delat in staden i kvartiler
att personer som bor i den fjärde kvartilen med den
högsta luftföroreningen, i jämförelse med den första
kvartilen med den renaste luften löper två gånger så
hög risk att drabbas av demens.
Detta tema ha vi tagit upp igen med Herpes
Simplex Infektion som fokus. Det visar sig att denna
infektion drabbar över 90 procent av befolkningen.
För de flesta ligger infektionen latent och har ingen
påverkan på kognitionen. Men för en del av dessa
personer blommar infektionen upp med munsår och
annat. Dessa personer, visar det sig i Betula, löper en
högre risk att drabbas av demens.
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Skelleftesjukan
Ole B S u h r & M al i n Olss o n

Nej, det är vare sig inavel eller portugisiska sjöfarare som gett upphov till Skelleftesjukan. Ole B Suhr och Malin Olsson, vid Institutionen för folkhälsa och klinisk
medicin, Umeå universitet, reder ut begreppen kring en lokalt förankrad sjukdom.

År 1599 föddes en pojke i Bureå utanför Skellefteå.
Han gifte sig sedermera, uppgifter på var kvinnan
han gifte sig med var född saknas. Efter honom och
hans fru samt efter ytterligare fem par är en stor del
av alla patienter med Skelleftesjukan i Sverige ätt
lingar. Dessa par kommer från olika, men närliggan
de orter i Norr- och Västerbotten, exempelvis Bureå,
Älvsbyn, Burträsk, Skråmsträsk och Skellefteå. Vi
vet att det måste ha funnits en person som spontant
fick en förändring, mutation, i arvsanlaget, genen, för
proteinet transtyretin som ger upphov till Skellefte
sjukan. Men då kyrkböckerna först infördes generellt
i landet med 1686 års kyrkolag är äldre uppgifter
sporadiska, varför det sannolikt inte är möjligt att
spåra den personen.
Mutationen som ger upphov till Skelleftesjukan är
dominant, vilket betyder att man enbart behöver en
uppsättning av mutationen, som man kan ha ärvt från

antigen mamma eller pappa för att vara anlagsbärare
och därmed riskera att få sjukdomen. Emellertid är
penetransen – genomslaget – av sjukdomsmutatio
nen låg. Det finns ett stort antal personer som bär
på mutationen men som aldrig får sjukdomen. Skel
leftesjukan beror alltså inte på »inavel«, vilket är en
vanlig föreställning.
Ursprung
Sjukdomen beskrevs först i Portugal på 1950-talet av
den portugisiska läkaren Corino Andrade. Då dok
tor Rune Andersson upptäckte de första fallen av
sjukdomen i Sverige på 1960-talet reste Andrade till
Umeå och undersökte tillsammans med Andersson
patienterna. Man kom fram till att det måste röra sig
om samma ärftliga sjukdom. På den tiden hade man
inte tillgång till genetisk diagnostik, och man visste
först på 1980-talet vilket protein som var f örändrat.

Amyloid synligt som äpplegröna lysande områden i ett vävnadsprov från en patient med Skelleftesjukan,
fotograferat av doktor Rune Andersson.
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Först därefter kunde man identifiera mutationen
med beteckningen Val30Met, vilket betyder att mu
tationen leder till ett aminosyrabyte i position 30
i proteinet. Rune Andersson och Corino Andrade
hade rätt, det var samma mutation och alltså samma
sjukdom hos portugisiska och svenska patienter.
Då det fanns uppgifter om handel med fisk och
salt med portugisiska handelsfartyg vid Bjuröklubb,
ansåg man länge att sjukdomen hade kommit till Sve
rige via en portugisisk sjöman. Dessutom upptäcktes
patienter med sjukdomen i Japan, i områden där det
hade funnits portugisiska handelsstationer. Genetisk
analys påvisade även där Val30Met-mutationen. Ett
stort antal patienter har också identifieras i Brasilien,
som har ett betydande inslag av portugiser i befolk
ningen. Det fanns emellertid skillnader i patienternas
ålder vid insjuknande, i Portugal och Japan insjukna
de patienterna vid 30–40 års ålder medan svenska pa
tienter oftast fick sjukdomen först i 50–60-årsåldern.
I USA finns släkter med ursprung i Sverige som
har sjukdomen, och vi har även identifierat en släkt
i Finland med sjukdomen. Patienter med ursprung
i Sverige verkar övervägande ha ett relativt sent
insjuknande. Med modern genetisk analys av hela
transtyretingenen har man påvisat att den svenska
Val30Met-mutationen uppstod i Sverige, sannolikt i
början av 1600-talet. Det var alltså ingen portugisisk
sjöman som överförde sjukdomen till Sverige.
Symptom och behandling
Symptom på sjukdomen är oftast en smärtsam
känselstörning i fötterna som successivt sprider sig.
Därefter tillkommer muskelsvaghet, patienterna
behöver hjälpmedel för förflyttning och blir så små
ningom rullstolsburna eller sängbundna. Dessutom
tillstöter komplikationer i mag-tarmkanalen, hjärtat,
ögonen och andra organ. Obehandlad är överlevna
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den i genomsnitt 10–13 år, men det finns stora skill
nader mellan olika patienter.
När man hade påvisat mutationen och vilket pro
tein som var förändrat började man överväga olika
behandlingsmöjligheter. Den första effektiva be
handlingen, levertransplantation, föreslogs av profes
sor Gösta Holmgren och docent Lars Steen i Umeå.
I samarbete med transplantationskirurgerna Carl
Gustaf Groth och Bo-Göran Ericzon vid transplanta
tionscentret på Huddinge sjukhus genomfördes den
första levertransplantationen för sjukdomen 1990.
Motivet för denna drastiska behandling var att tran
styretinet som cirkulerar i blodet nästan uteslutande
bildas i levern. Ett leverbyte skulle därför leda till att
det muterade transtyretinet försvann från blodet och
att amyloidbildningen skulle upphöra.
Det visade sig att behandlingen hade effekt. Sjuk
domen verkade avstanna hos flertalet patienter. Men
hos vissa, speciellt äldre män fick man inte önskad ef
fekt, sjukdomen fortsatte oförändrat, särskilt verkade
det vara en inlagring av amyloid i hjärtat som fortsatte
och som gav upphov till hjärtsvikt. Dessutom fortsat
te utvecklingen av hjärtrytmrubbningar hos många
patienter, vilka dock kunde behandlas med pacema
ker. Sammantaget var levertransplantation den första
effektiva behandlingen mot sjukdomen. Den är emel
lertid inte lämpad för alla patienter. Dessutom krävs
livslång behandling med immundämpande medici
ner för att förhindra avstötning.
En annan aspekt, som har visat sig ha stor be
tydelse för sjukdomsutvecklingen, är att normalt,
icke-muterat transtyretin också kan bilda amyloid.
Man hade tidigare visat, att normalt transtyretin
ger upphov till en amyloidossjukdom som kallas
senil systemisk amyloidos, och som drabbar äldre
män, oftast efter 70–80 års ålder. Denna ger upp
hov till hjärtsvikt, alltså samma komplikation som

drabbade transplanterade äldre manliga patienter.
Vid analys av amyloid har man också visat att det
rör sig om inlagring av normalt transtyretin efter en
levertransplantation. Man bör alltså rikta in sig på en
behandling som påverkar både normalt och muterat
transtyretin.
Jeffery Kelly, vid Scripps Institute i La Jolla, Kali
fornien som länge studerat bildning av amyloid, kom
fram till att om man kunde stabilisera transtyretin,
alltså förhindra den destabiliserande effekten av en
mutation och åldrande, skulle man kunde förhindra
amyloidbildning. Han och hans forskargrupp identi
fierade flera möjliga ämnen, bland annat diflunisal,
ett redan känt läkemedel som används mot inflam
mation och smärta, men som inte hade prövats för
behandling av transtyretinamyloidos. Detta läkeme
del är tyvärr inte längre tillgängligt i Sverige. Kelly
utvecklade även en egen substans, tafamidis. Båda
läkemedlen har testats på sjukdomen och har visat
sig ha effekt på sjukdomsförloppet. De kan minska
hastigheten med vilken patienterna försämras, och
även i vissa fall få sjukdomsutvecklingen att stanna
av. Emellertid är inte heller denna behandling effek
tiv för alla patienter, så utvecklingen av mera effek
tiva läkemedel mot sjukdomen har fortsatt.
Genterapi
Från andra amyloidossjukdomar vet man att om man
drastisk sänker mängden av det protein som bildar
amyloid, kan man förhindra amyloidbildning, efter
som det då inte längre finns substans att bilda amy
loid av. Frågan var hur man skulle åstadkomma detta,
då transtyretin är ett naturligt förekommande pro
tein, som finns i normala nivåer hos patienter med
Skelleftesjukan. Svaret är genterapi.
Man kan i dag påverka geners aktivitet. Det finns
olika sätt att göra detta, den metod som för närvaran

de prövas i Sverige mot Skelleftesjukan är utveck
lad av det amerikanska läkemedelsbolaget Alnylam.
Man har tagit fram ett »silencing RNA«, vilket bety
der en kort gensekvens, som stör transtyretingenens
aktivitet och förhindrar bildningen av transtyretin
i levercellerna. Denna gensekvens är inkapslad i en
liten fettpartikel, som har förmågan att ta sig in i
levercellerna, och därefter förhindra leverns transty
retinproduktion. Med denna metod kan vi reducera
mängden transtyretin i blodet med cirka 80 procent,
vilket leder till en minskning av fortsatt amyloidbild
ning. Behandlingen ges som infusion, som patienter
na får var tredje vecka.
En annan fråga är självklart om man kan klara sig
utan transtyretin. Detta har prövats på genetiskt mo
difierade möss, och det tycks som om dessa klarar sig
utan. Transtyretin behövs dock sannolikt i hjärnan.
Med genterapibehandling påverkas inte hjärnans
egen transtyretinbildning, så det verkar som vi klarar
oss bra utan det i levern bildade transtyretinet.
Vi vet fortfarande inte om det kommer att fung
era som behandling mot sjukdomen, men med er
farenhet från andra amyloidossjukdomar borde det
räcka väl, då amyloidbildningen är beroende av
koncentrationen av det amyloidbildande proteinet.
Vår kunskap om Skelleftesjukan har ökat markant
sedan man identifierat det amyloidbildande protein
och den genetiska förändring som ligger till grund för
sjukdomen. Med denna vetskap har man hittat olika
sätt att behandla. Fortfarande pågår forskning för att
ytterligare förbättra och utveckla nya behandlingar
av denna svåra sjukdom. Det finns nya spännande
uppgifter för forskare med intresse för amyloidos
sjukdomar och speciellt Skelleftesjukan.
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Om kritiken av psykvården
L ars J a c o bss o n

Den psykiatriska vården torde vara en av de mest kritiserade samhällsfunktionerna
i modern tid. Just nu diskuteras diagnostik och behandling av ADHD. Den rättspsykiatriska vården har nyss genomlevt en av sina mest kritiserade perioder med
fallet Tomas Quick/Sture Bergvall. Och under de senaste två åren har den norske
massmördaren Anders Behring Breiviks mentala tillstånd varit föremål för intensiv
debatt. Diskussionerna är inte nya. En av de mest kända kritikerna under mitten av
1940-talet var författaren Astrid Väring, född och uppvuxen i Umeå. Lars Jacobsson,
professor emeritus i psykiatri, nyanserar begreppen.

Efter att ha skrivit flera uppmärksammade böcker
om det hårda livet på Västerbottens landsbygd skrev
Astrid Väring 1942 romanen Katinka med motiv
från kriget 1808–09. Boken gav henne Stora roman
priset. 1944 publicerade hon romanen I som här inträden, om en man som intas på mentalsjukhus på
bedrägliga grunder. Romanen filmades året därpå
med dåtidens skådespelarelit. Georg Rydeberg spe
lade huvudpersonen Tomas. Irma Christensen gjorde
rollen som hans falska hustru Nea. År 1946 utkom
romanen Du ska icke dräpa, som är en häftig kritik
av vården av straffriförklarade inom psykiatrin. Året
efter kom Föranleder ingen åtgärd, också den en kritik
av dåtidens vårdformer inom sinnessjukvården.

Hennes huvudkritik av den psykiatriska vården
i dessa böcker är att diagnostiken är bristfällig och
godtycklig. Behandlingen, eller snarare bristen på
effektiv och adekvat behandling, läkarnas arroganta
maktutövning, personalens brist på förståelse och
ibland till och med övergrepp på patienterna, samt
tvångsvården var andra centrala frågor i hennes kri
tik. Det är under fortsättningen av 1900-talet och in
i nutid återkommande teman i kritiken av psykiatrin.
I som här inträden och filmen med samma namn
ledde till en häftig debatt, där tidens ledande litte
raturkritiker, psykiatriker och journalister kritiserade
henne, dels för böckernas litterära kvaliteter, dels och
framför allt för det man uppfattade som en osaklig

Tvångströja från Umedalen. Den är sluten framtill och knäpps på ryggen, samt är försedd med mycket långa ärmar, vilka knyts i kors över bröstet
eller på ryggen eller binds vid den oroliges säng. På Medicinhistoriska museet i Umeå.
ANDERS BJÖRKMAN/VBM
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kritik från hennes sida. Överläkaren Roland Bergling
har gett en utförlig beskrivning av debatten i boken
Umedalens sjukhus – uppsatser om psykiatrins historia
och nutid utgiven av Socialpsykiatriskt kunskapscen
trum i Västerbotten 2000.
Låten hoppet fara
När jag nu läser böckerna och ser filmen slås jag av
hur hennes kritik ingår i ett mönster som jag kunnat
iaktta under mina snart 50 år inom den psykiatriska
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vården. Mitt första vikariat som underläkare vid
Umedalens sjukhus i Umeå hade jag 1966, och jag
har sedan arbetat inom psykiatrin ända fram tills nu.
I som här inträden utspelar sig på ett mentalsjukhus
i en residensstad vid en älv och det är uppenbart för
läsaren att det handlar om Umedalens sjukhus, även
om beskrivningen av sjukhuset och miljön i övrigt
inte är särskilt informativ. Huvudpersonen, Tomas,
är tjänsteman på länsstyrelsen. I sin ungdom slåss
han med »Röbäckarn« under arbete vid flottningen.
Bland patienterna finns »lappen Mikael«, som rym
mer varje vår. Överläkaren, doktor Carling, beskrivs
som en maktfullkomlig kvinnokarl som framför allt
är intresserad av »syster Lisa«. Där finns skötaren
Berg som trakasserar patienterna. Men där finns
också underläkaren doktor Linton, som beskrivs
som empatisk och förstående liksom majoriteten av
övrig personal.
Tomas tas in på sjukhuset på remiss av stadsläka
ren doktor Mattsson efter en komplott iscensatt av
Tomas chef. Denne har i sin tur förletts av sin hus
tru Märta som förfört Tomas, vars hustru Nea är en
morfinberoende sjuksköterska som inte längre släp
per in Tomas i den äktenskapliga värmen utan tyr sig
till doktor Mattsson som förser henne med morfin.
I boken figurerar den socialdemokratiske redaktören
Dahlberg, som blir riksdagsman och sedan landshöv
ding och som verksamt bidrar till att Tomas äntligen
skrivs ut från sjukhuset efter fem års förvaring. Det
är alltså en dramatisk historia som Astrid Väring pre
senterar och som ytterligare förstärks i filmen.
När jag läser boken och ser filmen uppfattar jag
kanske inte att vården egentligen är fokus för kritiken
utan det är mera den vänskapskorruption som råder
i stadens högreståndsmiljö där den höge tjänsteman
nen på länsstyrelsen kan förmå stadsläkaren att skriva
intyg som är vilseledande i sig och där överläkarens

Doktor Gösta Eriksson, framför en målning som visar Umedalens sjukhus symmetriska med rötter i barockens arkitekturideal.

kollegiala lojalitet får så negativa konsekvenser. Riks
dagsmannen Dahlbergs ingripande till förmån för
Tomas bygger också på den maktposition han fått
i sin karriär mot toppen som landshövding. Väl på
plats som landshövding sviker han dock Tomas i den
nes försök att återkomma i arbete efter »vården« på
mentalsjukhuset. Historien slutar med att Tomas tar
sitt liv i sin desperation över att vara utan arbete, ha
förlorat sin familj – hustrun blev hans förmyndare
och flyttade söderut med sonen.

I min läsning får jag en känsla av att Astrid Väring
inte kan ha så mycket egen erfarenhet av miljön på
mentalsjukhuset. Det är uppenbart av den debatt
som följer på boken och filmen att hon får mycket
stöd från patienter och före detta patienter liksom
från en del personal i sin kritik. Med kännedom
om överläkaren på Umedalens sjukhus, när boken
utspelar sig, Gösta Eriksson och hans sätt att utöva
sin profession är det svårt att värja sig för att det är
en nidbild hon ger. Samtidigt är det uppenbart att det
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Lobotomi elchock neuroleptika
En fråga jag ofta ställt mig är varför psykiatrin är så
drabbad av negativ bedömning. Under åren som gått
har olika behandlingsformer varit utsatta för mer el
ler mindre befogad kritik. Lobotomin är kanske det
största problemet i psykiatrins historia, som Kenneth
Ögren skriver om i följande artikel här i tidskriften.
Mentalsjukhusen var länge föremål för en intensiv
debatt. De uppfattades som förvaringsplatser mer
än vårdenheter där patienten inte behandlades med
respekt för individuella behov och enbart med olika
typer av läkemedel. En särskild del av behandlings
utbudet var den så kallade familjevården som gick ut
på att patienter i ett stillsammare skede i sin psykiska
sjukdom placerades i familjehem, oftast jordbrukar
hem där de fick hjälpa till i arbetet på gården utan
särskild ersättning. Denna vårdform kritiserades för
att patienterna ansågs bli utnyttjade som arbetskraft
utan att ersättas. Denna kritik och utvecklingen av
alternativa vårdformer, framför allt vid de psykiatris
ka klinikerna vid kroppssjukhusen, som inrättades
under andra hälften av 1900-talet ledde till att men
talsjukhusen liksom familjevården, under 1980- och
90-talen avvecklas helt och hållet i Sverige.
En annan behandlingsform som periodvis debat
terats intensivt är den så kallade elchockbehand
lingen, elektrokonvulsiv terapi (ECT), som fort
farande utgör en mycket viktig behandlingsform,
särskilt vid svåra depressioner. I vissa länder är den
emellertid förbjuden att använda, samtidigt som det
finns ett överväldigande vetenskapligt stöd för att
behandlingsformen är effektiv och skonsam. Neu
roleptika, det vill säga de mediciner som används
vid psykossjukdomar, har periodvis beskrivits som
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»kemisk lobotomi«. Neuroleptika har tveklöst bidra
git till den positiva utvecklingen av »sinnessjukvår
den« genom att möjliggöra en effektiv behandling
av de allra svåraste psykiatriska sjukdomstillstånden
som schizofreni och allvarliga manodepressiva sjuk
domstillstånd, numer benämnda bipolära tillstånd.
Ångestdämpande medel, framför allt benzodiaze
pinerna har också kritiserats, med viss rätt för ris
ker att utveckla beroende. Användningen av dessa
medel har också minskat betydligt under senare år,
på grund av dels tillkomsten av mera effektiva psy
koterapeutiska metoder, dels utvecklandet av andra
läkemedelsformer utan samma risk för tillvänjning
som benzodiazepinerna.
En viktig läkemedelsgrupp är de antidepressiva
preparaten som också kritiserats häftigt för att vara
»lyckopiller«. Användningen av dessa medel har ökat
dramatiskt under senare år och det är nog ingen tve
kan om att det förekommer en överförbrukning av

ANDERS BJÖRKMAN/VBM

förekom exempel på dålig vård och till och med van
vård i vissa fall, vilket även hennes kritiker medger.

Siemens Konvulsator 622, från 1950-talet. Användes för ECTbehandling på Umedalens sjukhus, numera urkopplad på
Medicinhistoriska museet i Umeå.

dessa medel, vilket i sin tur åtminstone delvis beror
på att tillgången på psykoterapi som ibland skulle
vara den adekvata behandlingen är alltför begränsad.
Den senaste diskussionen handlar om använd
ningen av centralstimulerande medel vid ADHD.
Förskrivningen av dessa medel har ökat dramatiskt
under de senaste tio åren. Den viktiga frågan här
är om det finns en risk att vi genom att behandla
barn och ungdomar, men också vuxna med central
stimulerande medel riskerar att åtminstone några av
patienterna utvecklar ett beroende och ett missbruk
av dessa medel som är narkotikaklassade och har en
potential för att missbrukas.
En återkommande fråga är användningen av tvång
inom psykiatrin. Denna fråga liksom frågan om be
handlingen av psykiskt sjuka personer som begår
brott är i stort sett nästan alltid föremål för någon
form av statlig utredning. Samtidigt som nog alla
egentligen accepterar att tvång i vissa situationer
kan vara motiverat för att hjälpa personer som själva
inte förmår att söka hjälp på grund av en allvarlig
psykisk sjukdom, är det en återkommande fråga hur
långt detta tvång ska gå. Vem ska fatta besluten och
hur kan vården göras rättssäker så att patienten har
möjlighet att överklaga och få sin sak bedömd på ett
opartiskt sätt. Hur stor makt ska läkarna ha och vilka
typer av behandlingar ska kunna ges under tvång,
hur länge ska tvånget få utövas?
När det gäller den rättspsykiatriska vården fanns
länge i Sverige ett system där svårt psykiskt sjuka
som gör sin skyldiga till brott bedömdes straffria
enligt 5 kap. 5§ strafflagen – »femfemmorna«. Den
nu gällande lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, är
ganska speciell för Sverige på så sätt att människor
som är allvarligt psykiskt sjuka och begår brott be
döms i någon mån ansvariga och döms skyldiga för
sina handlingar samtidigt som påföljden, straffet, blir

rättspsykiatrisk vård och inte fängelse. Denna lag är
nu föremål för översyn och förslaget är att Sverige
ska följa den internationella praktiken och återgå till
den tidigare modellen med straffriförklaring av per
soner som begår brott på grund av en allvarlig psy
kisk sjukdom.
Astrid Väring var på sin tid en av de häftigaste kri
tikerna av psykiatriska vården, i vår tid är det kanske
Åsa Moberg, som haft den rollen. Hon var under en
period gift med en man med en bipolär sjukdom och
de skrev 1999 tillsammans en bok, Adams Bok, om
erfarenheterna av den psykiatriska vården. En orga
nisation som i många år tillhört de mest kritiska är
RSMH – Riksföreningen för Social och Mental Häl
sa. Frågan är hur mycket kritik psykiatrin tål och om
den verkligen är värd all denna kritik. Idéhistorikern
Roger Qvarsell, som skrivit mycket om den psykia
triska vårdens historia, sammanfattar i boken Utan
vett och vilja: Om synen på brottslighet och sinnessjukdom sin uppfattning:
Psykiatrin har alltid haft en problematisk roll i
samhället. Man har försökt att gå en balansgång
mellan två olika läkarroller. […] Att läkaren
alltid måste handla på det sätt som bäst gagnar
patienten. […] Att ta hänsyn till vad som kan
bedömas ur samhällets synvinkel. Det är möjligt
att den brist på förtroende som tycks finnas både
hos allmänheten och bland politiker har sin grund
i denna psykiatrikernas dubbla roll. Men det är
viktigt att också komma ihåg att ytterligare en
anledning till psykiatrikernas svåra roll i samhället
är att de har haft att syssla med medmänskliga
problem av en svårighetsgrad som överträffar det
mesta i vetenskapens värld.
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Operera psykisk sjukdom
KENNETH ÖGREN

Lobotomi – prefrontal lobotomi eller pannhjärnssnitt – är en hjärnoperation som
utfördes på psykiskt sjuka över hela världen från slutet av 1930-talet till cirka 1950.
Så många som 771 patienter från Umedalens sjukhus, främst med diagnosen schizofreni, lobotomerades på Umeå lasarett under åren 1947–1961/62. Umedalen är
det sinnessjukhus som utförde det största antalet lobotomier på sina patienter
när jämförelse görs mot de övriga statliga svenska sinnessjukhusen. Kenneth
Ögren är doktor i medicinsk vetenskap samt lektor och forskare vid Institutionen
för socialt arbete vid Umeå universitet.

Den italienske psykiatern Fiamberti introducerade transorbital lobotomi 1937. Walter Freeman
utvecklade metoden och tog den i bruk i USA från1945. På bilden visas tekniken där instrumentet förs in i patientens frontallob via den tunna benplattan i ögonhålans tak. Just denna
”ispiks-metod” har inte använts i Sverige, dock i Norge. Den tidiga psykokirurgiska metod som
användes av allmänkirurgerna på Umeå lasarett var Freemans standardlobotomi vid vilken
hjärnans frontallober nåddes och snittades via tinningarna.

Den första patienten lobotomerades på Umedalen
hösten 1947. Av de under perioden 771 opererade
dog 57 patienter, 7,4 procent, under eller i nära an
slutning till operationen. Den allra högsta postope
rativa dödligheten beräknad för år finner man 1949
då 17 av 98 opererade dog, det vill säga 17 procent.
Den höga dödligheten är svår att förstå särskilt i lju
set av att lobotomi inte var en akut hjärnoperation
som vid exempelvis en svår skallskada.
Umedalens sjukhus står ut i den svenska psyko
kirurgins historia på grund av sitt omfattande bruk
av, och den till synes stora överentusiasm som där
fanns för ingreppet. Lobotomi som behandling för

mentala störningar infördes vid en tidpunkt då ef
fektiva mediciner ännu inte var tillgängliga. De stat
liga mentalsjukhusen var också kraftigt överbelagda
i slutet av 1940-talet, särskilt de så kallade oroliga
avdelningarna – »stormen« i folkmun – där de svårast
sjuka var intagna. Dessa faktorer, samt överbelägg
ningarna innebar, kan man tänka sig, en lockelse i att
använda den nya, lovande och »moderna« kirurgiska
metoden i den omfattning som gjordes på patien
terna vid Umedalens sjukhus, ett av tidens mest mo
derna sinnessjukhus.
Den första lobotomin i Umeå gjordes på en man som
under nio år ansett sig förföljd av »fiender i sängen«.
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Överläkaren och allmänkirurgen vid Umeå lasarett,
doktor Evert Schildt opererade. Västerbottens Folkblad kunde 1 november 1947 skriva om den loboto
merade mannen – och om det tiotal operationer som
Schildt gjort – med en lovande förstasidesrubrik:
»Obotligt sinnessjuka kunna nu bli friska«. Sinnes
sjukhusläkarna, sjukhuschefen Gösta Eriksson och
Anders Norsell, intervjuades och kunde nu beskriva
att operationsresultaten betraktas som »mycket upp
muntrande«. Bland annat refereras till operation av
några kvinnor, »ur vårdsynpunkt mycket besvärliga
fall, som en vecka efter operationen kunnat flyttas
över till lugnare avdelning«. Enligt artikeln var det
oros- och ångesttillstånd och matvägran som man
ville behandla med lobotomi. En historisk bak
grund till lobotomin tecknades av överläkaren för
mansavdelningarna, Anders Norsell. Han refererar
till de erfarenheter som läkare tidigare vunnit från
de hjärnskador som drabbade soldater under första
världskriget, där skottskadorna i hjärnans frontallob
påverkade soldaternas fattningsförmåga. Liknande
påverkan har man, säger Norsell, »funnit vara fallet
även beträffande lobotomierna, men inte i en sådan
nedsättning som man hade kunnat befara då man
började med ingreppen«. I artikeln relaterar Norsell
till ett radioföredrag där professor Nils Antoni berät
tar om en manlig patient som på grund av sin sjuk
dom upplevde sig ansatt av djävulen och nu låg på
operationsbordet, i lokalbedövning:
Medan kirurgen skar, frågade man mannen om
han såg djävulen, vilket han sade att han gjorde.
När de här ledningsbanorna i hjärnan avskurits,
framhöll mannen att han fortfarande såg djävulen,
men att han inte längre fäste sig vid honom.
Tvångsföreställningen hade inte längre makt över
honom.
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Norsell exemplifierar lobotomins resultat på patien
ter som är mycket inåtvända och som uteslutande
sysslar med sina privata problem. Efter operationen,
menar han, blir sådana patienter »utåtriktade« och
att de inte intresserar sig »längre så mycket för sitt
eget jag«. Lobotomi på den här gruppen diagnosti
cerade kommer enligt Norsell att medföra »en liten
sänkning av den intellektuella nivån, men den kom
mer knappast att märkas utan i stället framstår den
sjuke för omgivningen betydligt piggare och intellek
tuellt rörligare«. Den första lobotomin som genom
fördes på en manlig patient i Umeå – mannen med
»fiender i sängen« – beskrivs ingående av Norsell.
Efter operationen var resultatet »frapperande« enligt
Norsell och från att ha vårdats på helorolig avdelning
kunde patienten mannen nu vistas på den lugnaste
avdelningen. En dödlighet på tio procent nämns i
artikeln vilken man hade man funnit redan tidigt i
lobotomins historia, men dödsfallen bland de lobo
tomerade från Umedalens sjukhus utelämnas helt
och hållet i artikeln, dock sägs att »dödligheten inte
är obetydlig«.

I VF-artikeln omnämns också Sidsjöns sjukhus i
Sundsvall, Sveriges då modernaste sinnessjukhus,
som hade börjat med lobotomier 1946. Där, liksom
i Umeå var det lasarettens allmänkirurger som ope
rerade. Hösten 1947 hade ett hundratal patienter
lobotomerats i Sundsvall. Enligt uppgifter från Sid
sjön till Norsell hade anhöriga till patienter »gjort
uppvaktningar för att deras sjuka släktingar ska bli
opererade«. Norsell gör också gällande att »många
anhöriga [till Sidsjöpatienter] varit tveksamma till
operationen«, men »när de fick höra lite närmare om
den, gav de sitt tillstånd«. Artikeln avslutas med ett
budskap till de anhöriga som står inför att fatta be
slut om att ge sitt samtycke till operation.
Om man har att välja på att en nära anhörig skall
vistats kanske 20–30 år på en helorolig avdelning
eller underkasta sig en operation av detta slag, som
kan leda till att t o m vederbörande kan gå ut i
förvärvsarbete, bör man ta chansen. Därmed avser
jag inte att påverka någon. Var och en bör själv
träffa avgörandet.

Mannen med djävlarna kommer upp igen. Nor
sell säger nu att den lobotomerade mannen snarare
betraktar djävlarna, som han »fortfarande ser«, som
ett »gott sällskap«. Fortsättningsvis domineras reto
riken av lobotomin som framgång. Men Norsell ut
trycker nu, ett år efter den förra intervjun, en för
siktighet i åsikten om de långsiktiga verkningarna av
lobotomierna. Han stödjer sig på vad som framkom
mit från internationella erfarenheter:
…inte ens i USA kan man yttra sig om resultatet,
först om 10–20 år kan man definitivt ta ställning
härtill.
Även dödligheten berörs, återigen på ett mycket
nedtonat och ospecifikt sätt:
Operationen är långt ifrån ofarlig; den utförs i
känsliga delar av patienterna. Uppgifterna om
att någon dödlighet vid denna inte förekommit, är
felaktiga.
Botar kommunister

I gott sällskap med djävlarna
Denna den första artikeln om lobotomierna behand
lar alltså parentetiskt och mycket opreciserat de sto
ra risker som var förenade med operationen. Det är
tolkningar av framgången som bärs fram. En annan
bild framträder i journaler, sinnesjukhusens årsrap
porter till Medicinalstyrelsen, sjukhusjournaler, ope
rationsjournaler och sinnesjukhusläkarnas interna
anteckningar – material som aldrig kom till allmän
hetens kännedom. Patienter dog av blödningar i hjär
nan efter operationen, och av de första 213 loboto
merade kvinnorna på Umedalens sjukhus avled 23,
den äldsta 88 år, vilket framgår av arkivmaterial från
Umedalens sjukhus.

Ett år efter publiceringen av VF-artikeln, 1948, hade
150 lobotomier utförts i Umeå. I Umebladet kom
mer doktor Norsell återigen till tals. Om artikeln i
Västerbottens Folkblad framhöll glädjande och posi
tiva förändringar i patienternas förbättrade mentala
tillstånd efter lobotomin framförs nu en annan, mera
försiktig argumentation kring, och tvekan om lobo
tomins resultat. Efter 150 lobotomier ser läkarna på
Umedalen en liten intellektuell förlust för patienten
men finner även en stor vårdmässig vinst då de lobo
tomerade patienterna blev mera lättskötta. I mycket
försiktigare ordalag säger Norsell till Umebladet:
»Det är alldeles för tidigt att orda något om opera
tionens slutliga verkningar«.

I början av 1951 har uppgifterna om dödligheten i
samband med lobotomier kommit ut i flera svenska
tidningar. En psykiater vid S:ta Annas sjukhus i Ny
köping gick ut med uppgifter om att sex patienter
av 21 som lobotomerats hade avlidit i samband med
operationen. Dagens Nyheter skrev flera artiklar om
de sensationella dödlighetssiffrorna. Ett telegram från
TT säger att uppgiften om dödligheten är oriktig.
Doktor Köhler – troligen kirurgen – uppger i stället
25 februari 1951 att »140 lobotomier genomförts och
att dödligheten ligger på mellan 3 och 4 procent.«
Docenten och neurokirurgen Olof Sjöqvist, en av de
tidiga svenska pionjärerna bland neurokirurger som
utförde lobotomier vid Södersjukhuset, får också i
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en TT-artikel kommentera de uppgifter som kommit
från psykiatern vid S:ta Annas sjukhus: »Det är aldrig
berättigat att räkna statistik på en så liten serie som
21 fall, där olika tillfälligheter kan ha spelat in«.
Detta kan ses som en antydan om vad som skulle
kunna vara en mer accepterad mortalitet, ett slags
riktvärde för svenska förhållanden vid lobotomier.
Sjöqvist lämnar uppgiften att man på Södersjukhu
set har en »genomsnittlig mortalitet på 5 procent för
lobotomierna«.
Dödligheten vid lobotomi som nu, i början av
femtiotalet kan sägas ha nått en bredare allmänhet
av svenska tidningsläsare, kan ha varit incitament för
lokaltidningar att följa upp dödlighetssiffrorna med
uppgifter från sina egna orter. I Umebladet 26 febru
ari 1951 togs lobotomierna upp igen. I ingressen slås
fast att »inga dödsfall på grund av operation inträffat
under 1950«. Artikelrubriken lyder »Riskabel hjärno
peration lyckas bra på Umedalen«. Artikeln, liksom
andra tidigare artiklar, är mycket vag och oprecis i sin
beskrivning. Umebladet kan nu presentera nyheten
att en ny metod att lobotomera tagits i bruk i Umeå.
Kirurgen och docenten Thore Olofsson vid kirurgkli
niken som kommit till Umeå och här praktiserar den
nya metoden uppger att inte en enda de av honom 60
opererade kvinnorna har avlidit. En »elektrisk kniv«
omnämns i artikeln, vilken inte närmare beskrivs an
nat än att dess användning är en garanti mot blödning
ar som kan uppstå efter ett lobotomiingrepp. Han be
rättar också att varje lobotomerande kirurg har »sina
egna synpunkter som leder till en personlig teknik«. I
denna artikel nämns för första gången mortaliteten i
lobotomi med ett sifferexempel. Doktor Norsell upp
ger att, »då dessa operationer började användas var
dödlighetsprocenten omkring 8–9 procent«.
Artikeln om Olofsons övertagande av lobotomi
ingreppen i Umeå ger intrycket att mortaliteten vid
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lobotomi nu är nere på noll procent. Det har inte
kunnat verifieras men två rimliga antaganden är att
den utrustning i form av koaguleringsapparat som
Olofsson använde var av väsentlig betydelse för att
minimera blödningsproblemet, samt att den inte
fanns eller brukades vid de tidigare lobotomierna där
hög dödlighet var vanliga.
Lobotomi omskrevs i svenska tidningar i ytterst
positiva ordalag generellt. Så såg det ut i lokaltid
ningar i Umeå, i kvällstidningarna och i de större
nationella morgontidningarna, Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet. Retoriskt överdrivna med rubri
ker som beskriver att folksjukdomen schizofreni nu
kan botas eller att ångest och självmordstankar ope
reras bort på 30 minuter, eller märkliga rubriker som:
»Kommunist bytte åsikt efter operation«. »Jag var en
dåre – men är det inte mer« var en rubrik i en kvälls
tidning där en lobotomerad patient fick beskriva hur
operationen botade honom.
Forskningen
I min forskning i journalmaterialet för de 771 loboto
mifallen har jag funnit att 36 patienter avled efter lo
botomi åren 1947–1949, vilket motsvarar en ökning
i dödligheten från 10 till 17 procent för de tre åren.
När docent Olofsson övertar lobotomioperationerna
1950 lyckas han få ner dödligheten avsevärt, något
som med stor sannolikhet kan förklaras av att han
hade med sig den »elektriska kniven«, alltså den tek
niska utrustning som möjliggjorde att via koagule
ring av blödande kärl under operation kunna stoppa
de tidigare så vanliga blödningarna som uppstod vid
lobotomioperationerna. Ett syfte i min forskning
var att kartlägga vilka patienter som lobotomera
des, deras diagnoser och vilka symtom som låg till
grund för överläkarnas på Umedalen beslut att re
mittera patienten för ingreppet till Umeå lasarett.

Ett representativt urval om 105 av de 771 lobotome
rade gjordes och deras journaler studerades i detalj.
Resultaten visar att fler kvinnor än män lobotome
rades, 62 kvinnor och 43 män. Generellt dominerar
diagnosen schizofreni, medelåldern vid operationen
var 46 år och den postoperativa dödligheten var 7,6
procent. Åtta av de 105 patienterna avled efter ope
rationen, men ingen postoperativ dödlighet alls ses
efter det sjunde året, 1953, i detta urval. För att få
kunskap om vilka problem/symtom patienterna hade
inför lobotomin undersöktes patientjournalerna nog
grant. De allra vanligaste beskrivningarna av kvin
nornas och männens problem var, i ordning efter
förekomst i journalerna, »störande beteende«, »hu
mörsvängningar«, »våld mot andra eller sig själv« och
»hallucinationer«, 59 procent av patienterna har dessa
problem vilket läkarna antecknar i journalerna. Dess
utom förekommer beskrivningar som att patienten är
»oförskämd«, »självförsjunken«, »osnygg« det vill säga
förorenade med urin och faces, eller var »destruktiv«.
Dessa patienter som remitterades till lobotomi be
skrevs även ha »katatona utbrott« – särskilda stelnade
poseringar i armar ben eller kropp som kunde visa sig
vid psykos – vidare att de skadade sig själva, »överä
ter«, »matvägrar« eller gör självmordsförsök.
Mer än 80 procent av de opererade hade diagnos
ticerats med schizofreni, men i många fall åtföljdes
den av andra diagnoser som utvecklingsstörning, per
sonlighetsstörning eller psykopati och involutions
psykos som är en psykos i klimakterieperioden eller
i senare livsskede. I en grupp av 32 lobotomerade
som rapporterades till Umeå Läkareklubb, hade 17
patienter diagnosen schizofreni plus oligofreni eller
utvecklingsstörning, sex hade involutionsdepression,
sex psykoneuros, en idioti och en postencefalitisk de
mens, det vill säga demens efter hjärninflammation,
och slutligen en med tilläggsdiagnosen psykopati.

Några långtidsuppföljningar av lobotomierna i
Sverige är inte gjorda och därför saknas kunskap om
hur livet kom att te sig för de närmare 4500 loboto
merade. Att många dog av operationen är ett ytterst
tragiskt utfall, likaså är även de förluster av kognitiva
funktioner som kunde iakttas redan kort tid efter in
greppet. Att patienter efter lobotomi blev så lugnade
att de kunde flyttas till lugnare avdelningar inom sin
nessjukhusen är en anstaltsförbättring och en vård
ekonomisk vinst. Trots ett flertal motioner i riksdagen
har politikerna inte kunnat enas om någon ersättning
till gruppen. Bedömningen har varit att ingreppen
genomfördes enligt vetenskap och beprövad metod.

Den portugisiske neurologen Egas Moniz fick 1949
Nobelpriset för sina insatser inom utvecklingen av
lobotomimetoden.
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Cancervården
Hans M o d i g

Från nästan ingenting till en toppmodern klinik med egen datortomograf och
egen magnetkamerautrustning. Umeå har nu en ny och modern cancerklinik med
bästa tänkbara utrustning. Tidigare överläkaren vid onkologen, Hans Modig beskriver händelseutvecklingen.

År 1928 firade Sveriges kung, Gustaf V sin 70-års
dag. I samband med detta gjordes en riksinsamling
av medel till kungens jubileumsfond. Man fick ihop
drygt fem miljoner kronor, vilket var en mycket stor
summa pengar på den tiden. Kungen beslöt att syf
tet med fonden var »Bekämpandet av kräftsjukdomar
inom vårt land samt befrämjande av det vetenskapliga
studiet av dessa sjukdomar«. Med stöd av dessa medel
kunde Radiumhemmet i Stockholm 1937 flytta till
en ny byggnad på Karolinska sjukhusets område. Lik
nande kliniker inrättades i Lund 1941 och Göteborg
1943. Dessa kliniker benämndes Konung Gustaf V:s
Jubileumskliniker. Medel avsattes också för en fram
tida strålbehandlingsklinik i Norrland.
Den så kallade Norrlandskommittén föreslog
redan 1947 att man borde bygga ett rikssjukhus i
Norrland där det bland annat skulle finnas tillgång

till strålbehandling. Dock hände det inte så mycket.
År 1954 motionerades det i riksdagen om att tillsätta
en utredning beträffande inrättandet av en medi
cinsk högskola i Norrland. Riksdagen tog beslut om
utredning av frågan. 1955 års läkarutbildningsutred
ning lämnade sitt betänkande i augusti 1956 varvid
man föreslog en klinisk utbildning i Norrland. Den
prekliniska utbildningen skulle i första hand ske i
Lund och Göteborg, 1957 fattade riksdagen beslut
om 40 kliniska utbildningsplatser i Umeå med start
januari 1959. Många norrlandsstäder var intresserade
av att få utbildningen. En stor insats för att få den till
Umeå gjordes av statsrådet Gösta Skoglund. Umeås
geografiska läge samt att det redan fanns tandläkar
utbildning i Umeå hade säkert också viss betydelse.
Det skulle dock dröja till 1965 innan man fick en
fullständig medicinarutbildning i Umeå.

Vid invigningen av Jubileumskliniken på Umeå lasarett. Olle Kjellgren informerar Gustaf VI Adolf;
landshövding Filip Kristensson och Lars Gunnar Larsson lyssnar uppmärksamt.
HARRY LINDVALL
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han ansåg nödvändig. Under jord göt man bunkrar
med järnmalmsbetong. Järnmalmen var en gåva från
LKAB. Man införskaffade en Gammatron, koboltka
non, och en Betatron från Brown Boveri i Schweiz.
Den hade en strålningsenergi på hela 35 MeV och
var då den mest kraftfulla behandlingsapparaten i
Sverige. Lars Gunnar Larsson insåg också behovet av
gynekologisk kompetens och rekryterade 1962 sin
tidigare kurskamrat Olle Kjellgren från den gyneko
logiska radioterapikliniken i Göteborg. Till att börja
med var man organisatoriskt en klinik men uppde
lades efter några år till två fristående kliniker efter
mönster från andra radioterapikliniker i landet. Lars
Gunnar Larsson blev sedermera Umeå universitets
första rektor.
Den 2 mars 1963 skedde den officiella invigningen
av kliniken i närvaro av kung Gustaf VI Adolf. Olle
Kjellgren skall då vid ett tillfälle ha tagit med kungen
in i hissen utan att säkerhetsvakterna hann med vil
ket väckte viss uppståndelse.

HARRY LINDVALL

En professur i radioterapi med tumördiagnostik
inrättades och 1 maj 1959 kunde Lars Gunnar Lars
son, tidigare överläkare på Radiumhemmet i Stock
holm, tillträda tjänsten. Han fick i uppgift att bygga
upp en väl fungerande strålbehandlingsklinik. Kost
naderna för denna kunde delvis täckas av tidigare
fonderade medel och kliniken erhöll namnet Konung
Gustaf V:s Jubileumsklinik i Umeå.
Den 24 september 1960 sker installation av tolv
professorer vid den medicinska högskolan i Umeå.
Högtiden äger rum i Mimerskolans aula under led
ning av Torgny Segerstedt från Uppsala universitet.
Många prominenta gäster kommer från hela Sverige,
bland annat Elis Berven, mångårig chef för Radium
hemmet, Jan Waldenström från Lund och Erik Ask
Uppmark från Uppsala.
Redan efter något år funderade Lars Gunnar Lars
son på att söka en ledig professur i Lund. Ledningen
för landstinget blev orolig och gav honom fria hän
der att inköpa den strålbehandlingsutrustning som

Ingenjör Lars Jonsson och överläkare Lars
Gunnar Larsson mellan järnmalmsbunkrarna
för betatronen och koboltkanonen, i maj 1961.

62

Kliniken fick sin hemvist i byggnad 7. Denna be
stod av två äldre byggnader från 30-talet, reumato
logen och röntgendiagnostiken. Dessa byggdes ihop
under 1961–62 med ett nytt mittparti och man lade
även på ytterligare en våning. Till kliniken knöts
också en institution för radiofysik under ledning av
Gunnar Hettinger. Kliniken hade till att börja med
två vårdavdelningar, en allmän och en gynekologisk. I
början av 80-talet hade de utökats till fyra med drygt
90 vårdplatser. Onkologen hade fram till början av
1980-talet ansvar för isotopverksamheten som se
nare övertogs av avdelningen för röntgendiagnostik.
De frigjorda lokalerna användes för att bygga upp ett
forskningslaboratorium.
Kliniken hade nästan halva Sveriges yta som
upptagningsområde, det vill säga de fyra nordli
gaste länen med en befolkning på cirka 900 000.
I mars 1988 startade onkologkonsultverksamhet,
varje vecka besökte en läkare från Umeå sjukhusen i
Sundsvall, Östersund och Boden-Luleå, senare Sun
derbyn. Sundsvall har sedan många år egen onkolog
klinik och med övriga sjukhus har man regelbundna
videokonferenser.
I Råd och anvisningar från Socialstyrelsen 1974
framförs att man vill inrätta sex onkologiska centra
med en övergripande funktion såsom cancerregistre
ring, administration av vårdprogram och preventivt
cancerarbete. De tidigare strålbehandlingsklinikerna
får nu nya namn och benämns kliniker för allmän
och gynekologisk onkologi. År 1976 avgår Lars Gun
nar Larsson som klinikchef för att överta ledningen
av Onkologiskt centrum i Umeå. Ny professor och
klinikchef blir Bo Littbrand som även han kommer
från Radiumhemmet i Stockholm.
Under 70-talet började de gamla strålbehandlings
apparaterna bytas ut mot linjäracceleratorer i vilka
elektronerna accelereras med hjälp av mikrovågor. År

1979 fick Umeå den svensktillverkade mikrotronen
som utvecklats genom ett samarbete mellan KTH
och Uppsalaföretaget Scanditronix och 1986 instal
lerades race-track mikrotronen. Denna var då den
mest kraftfulla strålbehandlingsapparaten i världen
med en strålningsenergi på 50 MeV, och det första
exemplaret placerades i Umeå. Av mycket stor bety
delse för strålbehandlingens utveckling var införan
det av datortomografi och datoriserad dosplanering.
Från 70-talet och framåt kom en allt större del
av klinikens verksamhet att inriktas mot medicinsk
behandling av tumörsjukdomar med antihormoner
och framför allt cytostatika, cellgifter. Cytostati
kabehandling kom också i allt högre grad att ges i
kombination med annan behandling såsom kirurgi
och strålbehandling. Under 1990-talet inrättades
en avdelning för poliklinisk cytostatikabehandling.
Biverkningar av behandlingen kunde nu lindras ef
fektivt och behandlingen behövde i många fall inte
ske med patienten inneliggande.
Kliniken har vid flera tillfällen haft öppet hus
för allmänheten, första gången i februari 1979 med
cirka 200 besökare. På 2000-talet har allmän och
gynekologisk onkologi åter blivit en klinik. Vidare
har hematologkliniken överförts till onkologen och
den sammanslagna kliniken heter nu Cancercen
trum Umeå. Våren 2010 kunde man flytta in i en
nyuppförd byggnad som delas med barnkliniken
och kvinnokliniken. Man fick nu en sammanhållen
enhet med patientmottagning, cytostatikamottag
ning, strålbehandling och vårdavdelningar nära var
andra. Alla inneliggande patienter har enkelrum och
i strålbehandlingsavdelningen, som nu ligger ovan
jord, finns fem nya linjäracceleratorer. Man har egen
datortomograf och egen magnetkamerautrustning.
Umeå har nu en ny och modern cancerklinik med
bästa tänkbara utrustning.
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Mobil tandvård
N i ls B ä c kman

Tandvård i modern bemärkelse bedrevs långt in på 1900-talet framförallt i städerna. I Västerbottens städer fanns således år 1923 endast sju tandläkare, fyra i Umeå,
två i Skellefteå och en i Lycksele. Nils Bäckman blev tandläkare i Umeå 1965, senare var han verksam som medicinalråd vid Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning. Här berättar han om tandvård i dess mest rörliga form under 1930-talet.

Det fanns flera orsaker till att möjligheterna till
tandvård i glesbygden var så begränsade. Självfallet
var bristen på tandläkare en viktig faktor men också
ekonomi, eller kanske snarare avsaknad av ekonomi.
De stora avstånden och inte minst de dåliga vägar
na innebar dessutom ofta oöverstigliga hinder. Det
fanns behov av nya tankar och idéer, och det gällde
kanske framförallt att söka inspiration utomlands.
I Tyskland, närmare bestämt i Dortmund, hade
man redan 1910 en mobil tandklinik, som drogs av
hästar. Europas första motoriserade mobila tandklinik
togs i bruk 1926 i Bonn. USA låg också långt framme.
Det är värt att notera att tandhygienister, som utbil
dats i USA redan i mitten av 1910-talet, ofta ingick i
teamet på de mobila klinikerna. Man bedrev överhu

vudtaget i USA ett intensivt upplysningsarbete om
munsjukdomarnas förebyggande.
Intresset för mobil tandvård var således stort och
en förhållandevis kraftig utbyggnad ägde rum. De
mobila klinikerna inrymdes ofta i stora lastbilar. De
goda erfarenheterna från tandläkarambulanserna un
der första världskriget spelade uppenbarligen en vik
tig roll för den mobila tandvårdens utveckling.
Dorotea först I Sverige
År 1930 erhöll Svenska Röda Korset som gåva en
mobil tandklinik från Los Angeles. Bakom gåvan
stod svenskamerikanen Sven Lokrantz, som var lä
kare och ansvarig för skolhälsovården i Los Angeles.
Avstånden mellan skolorna där är stora, och Lokrantz

Den nya tandvårdsbussen togs i bruk i oktober 1971 i Storumans kommun. Den var stor, 11 meter lång
och 2,5 meter bred, och var handikappanpassad.
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hade därför inrett en trailer som tandklinik. Han
hade fått information om förhållandena i Sverige
av redaktör Sven Haglund i Härnösand, av tandlä
karen och läkaren Sven Thuréus i Stockholm, samt
av tandläkare Edvin Porad i Umeå. Lokrantz ville
förbättra förhållandena för glesbygdens barn i sitt
gamla hemland och genomförde därför 1928 en
insamling bland svenskamerikaner i Los Angeles.
På kort tid samlade han ihop 5000 dollar och året
därpå var den så kallade Lokrantzkliniken klar. På
långsidorna hade den Svenska Röda Korsets logotyp.

Kliniken var även planerad för ögonundersökningar
och kunde därför mörkläggas genom att ett svart
draperi fälldes ned.
Kliniken fraktades utan kostnad av Johnsonlinjen
till Stockholm, dit den anlände i början av december
1929 för vidare befordran till Dorotea – ett vådligt
företag med tanke på det stora avståndet och de då
liga vägarna. I slutet av april 1930 kunde kliniken tas
i bruk. Den förste som tjänstgjorde på kliniken var
tandläkaren och läkaren Finn Albert, som också var
Svenska Röda Korsets representant.

Den ursprungliga tanken var att kliniken skulle
transporteras från skola till skola. Detta var en from
förhoppning som dessvärre inte kunde infrias. Lo
krantzkliniken var nämligen alldeles för stor och
svårmanövrerad för de smala och krokiga vägarna.
Det krävdes dessutom dragfordon i form av buss
eller lastbil. Speciellt problematiskt var det under
vintern och våren, då man ofta tvingades köra långa
omvägar. Det kunde också vara svårt att hitta nå
gon som var beredd att bogsera kliniken. I praktiken
innebar detta att kliniken blev stationär. Man beslöt

sig därför för att skicka den till Småland, där man
trodde att den skulle fungera bättre. Kliniken sän
des med båt från Hörnefors till Halmstad för vidare
transport till Röda Korsets Jönköpingsdistrikt. Där
uppstod emellertid samma problem som i Dorotea,
varför Lokrantzkliniken även där oftast blev stationär.
Mot bakgrund av de vunna erfarenheterna beslu
tade Röda Korset att utrusta en tandvårdsbuss, som
var mer lämpad för det bristfälliga vägnätet. Bussen
var färdig i september 1930. Den visades på Stock
holmsutställningen och för Röda Korset med dess

Finn Albert med sköterskan Anna-Lisa Andersson på Lokrantzkliniken.
I USA bedrevs tidigt ett intensivt upplysningsarbete om munsjukdomar.
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ordförande, prins Carl, i spetsen. Tandvårdsbussen
började sin verksamhet i slutet av september i Kram
fors, även denna gång var Finn Albert förste tandlä
kare i tjänst. I slutet av april 1932 gick färden vidare
mot Västerbotten, med Bygdeå som första anhalt.
Bussen användes sedan i länets kommuner fram till
1936. Enligt tillgängliga uppgifter stod den en tid
på Café Gotthems bakgård i Umeå. Vad som sedan
hände med tandvårdsbussen är okänt.

Dessa rullande kliniker betydde en hel del och
blev till nytta för 30-talets utredningar om folk
tandvården. De väckte emellertid kritik främst från
Västerbottens privattandläkare, som ifrågasatte eko
nomin och planeringen av verksamheten. Kritiken
väckte vrede hos landshövding Gustav Rosén – som
var ordförande för Röda Korset i länet – och den bi
drog inte till att öka tandläkarnas popularitet. Rosén
hade tidigare varit riksdagsman för De Frisinnade

och mycket aktiv under 1920-talets hårda diskussion
om hur tandvården i Sverige skulle organiseras. Han
hade bland annat tillsammans med riksdagsmannen
för Nationella Partiet, Carl Boberg, år 1924 motione
rat om legitimation för tandteknikerna. Detta skulle
vara ett led i försöket att åstadkomma billigare tand
vård för patienterna. Reaktionen mot privattandlä
karnas agerande blev således häftig. Umeåtandläka
ren Edvin Porad skriver i en historik från 30-talet:
…kvar stod flera år det allmänna skallet mot
tandläkarna och vi blev misstänkliggjorda. Vi
kände oss som en illa tåld minoritet, vi hukade oss
och blevo en smula folkskygga.
Mobila tandkliniker fanns inom flera landsting i Sve
rige. Dessa utformades efter lokala behov. Mest upp
märksamhet fick kanske den flytande tandkliniken i
Stockholms skärgård, Plomben I, som kom till stånd
1937 på initiativ av Svenska Röda Korset och Stockholmstidningen. Verksamheten övertogs efter några
års uppehåll av Stockholms läns landsting. 1948 sjö
sattes en ny båt, Plomben II, som 1951 ersattes av
Plomben III.
I slutet av 1960-talet diskuterades frågan om att
åter skaffa en tandvårdsbuss i Västerbottens läns
landsting. Huvudargumentet för en ny tandvårds
buss var befolkningsminskningen i glesbygden som
successivt reducerat underlaget för samhällsservicen.
Mot detta stod erfarenheterna från Lokrantzkliniken
och Röda korsets tandvårdsbuss, vilka ju inte var
odelat positiva. Förespråkarna för en tandvårdsbuss
segrade emellertid och medel beviljades för inköp
och utrustning ur statliga glesbygdsmedel. Tand
vårdsbussen togs i bruk i oktober 1971 i Storumans

kommun. Den var stor, 11 meter lång och 2,5 me
ter bred, och var handikappanpassad. Verksamheten
kom successivt att inriktas på barn och ungdomar för
vilka avståndet till de tätortens tandklinik var stort.
Tandvårdsbussen kom också till användning vid omoch nybyggnad av folktandvårdens kliniker. År 1985
införskaffades en ny mobil klinik inrymd i en trailer
utrustad och byggd på de erfarenheter man gjort av
tandvårdsbussen.
Erfarenheterna från de mobila tandklinikerna är
blandade. Utan tvekan spelade de en stor roll i gles
bygden med de stora avstånden till tätortens tand
klinik och de dåliga vägarna. En effektiv användning
ställde dock stora krav på planering och tillgång på
personal. Svårigheten att rekrytera tandläkare och
tandsköterskor för tjänstgöring på de mobila tand
klinikerna har periodvis varit mycket stor. I takt
med förbättrad infrastruktur och ökad urbanisering
har behovet av mobila tandkliniker minskat. Detta
gäller dock inte alla landsting. Vid folktandvården i
Västernorrland har således relativt nyligen en mobil
tandklinik byggd på ett lastbilschassi tagits i bruk för
att förbättra servicen i de delar av länet som drabbats
av kliniknedläggningar. Minskat befolkningsunderlag
i glesbygden kan således komma att innebära ett ökat
behov av mobila tandkliniker i framtiden.

År 1985 kom en ny mobil klinik inrymd i en trailer, som byggde på de erfarenheter man gjort av
tandvårdsbussen
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Andersson, Åsa Ett högt och ädelt kall. Kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering
1850–1930, 2002
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Operationssal på lasarettet i Umeå, 1920-tal.
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NÄSTA NUMMER
Där tog han emellertid fel. Modernare C14-datering visar
att hatten är från omkring år 1400, klockren medeltid alltså. Numera finns den på Västerbottens museum där den
visas i utställningen Textil.
Förutom medeltiden beaktar vi i nummer 4, 2014 den
kulturgärning av stora mått som tidskriften Västerbotten
utfört under sina dryga 90 år.

FOTO: ANDERS BJÖRKMAN/VBM

Vi lyfter på hatten för den västerbottniska medeltiden,
en mindre uppmärksammad men spännande epok, som
varade i närmare 500 år under första hälften av förra årtusendet. De medeltida fynden är färre än från tidigare
epoker, men fina och väl värda att titta närmare på, exempelvis hatten på bilden. Den hittades vid en dikesgrävning i Lappvattnet, Burträsk, 1938. Konsthistorikern
Svante Svärdström stilattribuerade hatten till sent 1600-tal.
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Figur som snidats av en patient på Umedalens sjukhus omkring
1960, och skänkts till Börje Hermansson som då arbetade
som skötare på sjukhuset. Medicinering med neuroleptika
etablerades inom mentalvården under 1950-talet, med såväl
avsedd verkan som svåra biverkningar. Hermansson berättar att
träsnidaren på Umedalen tack vare medicinen gick ut ur apatin
och in i ett kreativt skapande.
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OMSLAGETS FRAMSIDA
Landstingsdirektör Gustaf Wigren provar lustgasen på Dikanäs
förlossningshem, 1948.
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OMSLAGETS BAKSIDA
På barnavdelningen.
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