Karlskrona läkarförenings 1357:e ordinarie möte å Sjöofficersmässens
lokaler den 18:e feb 2010.
1. Ordförande Rickard Eitrem hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes
3. Med frostbitna kinder och snöflingor i håret anlände ett glatt gäng på 51 personer till
kvällens föreläsning om epidemier jag upplevt och överlevt av den stockholmsburne Dr
Giesecke.
Richard Eitrem inledde med att smickra sin kollega genom ett citat ur hans engelska verk
” Modern Infections Disease Epidemiology ”. Jag vet inte om vi skall skylla på dämpat ljus
eller liten stil. Hade han förväxlat glasögonen med hustruns? Texten försvann för att bli kvar i
nyfikenhet till senare tillfälle. Åldersfixeringen fortsatte med en inledande fras av Herr
Giesecke som förklarade att han mycket väl kände till trakterna i lilla staden Karlskrona där
han gjort sin värnplikt för 30 år sedan och nu för första gången skulle göra en föreläsning i sin
egen medicinhistoria.
Föreläsningen gick i virusets replikationshastighet och pennan hos sekreteraren glödde.
Förstasidesstoff och rubriker i Aftonbladet. Vad skulle pressen och folket vara utan
epidemiologer? Antagligen ekonomiskt fattigare och rika på folkkära parasiter och annat
mikroskopiskt kryp…
Johan värmde upp med en presentation av sin arbetsplats på europeiska
smittskyddsmyndigheten. Sveriges internationella myndighet med huvudkontor i en fd
internatskolan för blinda barn. En plats för blindstyren? ECDC (European center for disese
prevention and control) har flera underorganisationer där EMEA står för musklerna genom att
godkänna mediciner för hela EU och som styrs av svensken Thomas Lönngren. En livsviktig
myndighet med uppdraget att samordna smittskydd och förebygga katastrofer genom
vetenskaplig rådgivning, övervakning, kommunikation, beredskapsplanering, utbildning och
utarbetande av ”early warning” system.
Väl uppvärmda fick vi höra om Dr Johan Gieseckes 5 epidemier han upplevt och överlevt.
De 26 ”new and warning diseases” han varit med om att fasa och kasta sig över sedan
läkarexamen 1977, allt från klamydia till svininfluensa. Smittkopporna som för första gången
i Sverige uppenbarade sig i en av Danderyds sjuksalar inför vetgiriga och storögda kandidater.
Ett ovanligt fall av vattkoppor hos en åldrad man som sedermera ledde till strikt konvalescens
för dessa arma läkarstudenter. Så kom räddningen! En bild dyker upp föreställande en
makapär som efter vilda gissningar på allt från hårfön till massageapparat visade sig vara
mänsklighetens första vaccinations apparat.
Äntligen presenteras de epidemier vi spänt väntat på:
Epidemi 1) svullna körtlar, feber, pneumocystis carinii pneumoni.
Första fallet av HIV-81. Drabbad vän till kändisen som ”klättrar på stegar” och heter Jakob.

Kulmen i slutet av 80-talet med 1600 sjuka för att sedan sjunka till en stabil incidens på
200/år.
Epidemi 2) feber, halsont, hårda membranösa plack på halsmandlar
1984, återfall av difteri. Hjälp! Men bara lugn, därefter endast 5 nya fall på 25 år.
Epidemi 3) Johan gör en Englandsresa med familjen och läser tidningsrubriker om paretiska
och galna kor. Ovisshet i 5 år innan år 1996 då det första fallet hos människan beskrevs med
diagnosen Jacob-Creutzfeldt.
Epidemi 4) Året var 2003. Asiatisk atypisk lunginflammation som spred sig med elden. Tvreportage med filmer på skräckslagna vietnameser klädda i munskydd. 12 mars går WHO ut
med ” global warning ” och 15 mars myntas begreppet SARS. Tackvare heroiska insatser och
utmärkt samarbete av bl a kunniga epidemiologer identifieras viruset, ett coronavirus, dess
värd och smittväg. Johan erbjuds WHO-tjänst i Mongoliet och börjar morgnarna med 2
magnecyl för att slippa bli mött på arbetet av män i rymddräkt sträckande fram en
febertermometer mot pannan som liknar en streckkods avläsare. Kom då att tänka på ICA –
reklamen, undrar vilken prislapp Dr Giesecke skulle fått?
Epidemi 5) 2009. Mexico´s storm. A1/H1N1. Färskt i minnet.
Johan avslutade med de inspirerande orden ”en sak är säker och det är att det kommer dyka
upp fler epidemier och inte i djungeln utan nära dig” CREEPY!!!
Ja just det, Rickard Eitrem tar upp boken igen och bläddrar fram till bladet med vikt öra och
avslutar det han påbörjade i inledningen.
Hur var det nu igen med sensivitet och specificitet?…
Vid Protokollet
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