Karlskrona läkarförenings 1358:e ordinarie möte å Sjöofficersmässens
lokaler den 25:e mars 2010.
1. Ordförande Rickard Eitrem hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Håkan Odenberg läser ur stadgarna från 1877 för att koppla samman Blekinge
kompetenscentrum, som nu bidragit till KLF:s verksamhet med en ansenlig summa, och
Karlskrona Läkareförening.
3. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes
4. Rickard börjar med att berätta första gången han träffade Bo Niklasson var när de i Tel
Aviv bytte av varandra som FN-läkare i Sinai. I Sinai hittade Bo sitt första virus som han
senare baserade sin avhandling på och alltså sin bästa doktorand någonsin, Rickard Eitrem.
Kan nämnas att herr ordförande disputerade på sandmyggefeber. Men vi återkommer till det
lite senare
Bo inleder med att rekommendera några böcker som handlar om virusjägare:
Bla. Virus hunters of the CDC, Hot zone och The coming plague. Alla forskare i församlingen
fick ett bra tips på att utöka forskningsmedlen, att skriva en bok om sitt område och hur det
påverkar allmänheten, i science fiction stil. Detta har ju visats att det påverkar makthavarna.
Clinton avsatte 600 miljoner till forskning av biologiska stridsmedel efter att han har läst
boken The Cobra event. Vi undrar varför politiker prioriterar som de gör…
Vad är en virusjägare utan sin rymddräkt? Inte mycket om man ska tro böckerna. Men visst är
det lika roligt varje gång man ser en film med virusutbrott och de kommer en massa
människor i rymddräkt och bredvid står det någon utan som bara måste tänka att:
– Någon av oss är fel klädd.
Rymddräkter är ju ett måste tänkte staten, så 1995 skapade smittskyddsinstitutet en
beredskapsstyrka som införskaffade 10 rymddräkter. De hade övningar för att lära sig klä på
och av dräkterna så snabbt som möjligt. Beredskapsstyrkan skulle användas var som helst i
världen om de efterfrågades. De efterfrågades tyvärr aldrig trots ett utbrott i Afrika där ett
antal italienska nunnor fick sätta livet till.
Bo fortsatte sen med att berätta om Gustav Myhrman, mannen som beskrev sorkfeber. Gustav
hade minst sagt udda diagnostester, han drack och sprutade urin på sig i försök att överföra
sorkfeber till sig själv.
Sen kommer det en anekdot om herr Eitrem igen, en mycket snäll Ockelbo bo hade samlat in
lite myggor till honom, mygga för mygga med hjälp av ett sugrör. De blev tyvärr bara 10
myggor men Rickard deppade inte för detta utan lyckades med bedriften att isolera viruset ur
detta skrala material. Artikeln blev publicerade och när Bo som handledare frågar Rickad
varför han har sån tur svarar Rickard ”livet är lätt, så här är det för mig”.

Bo avslutar med att berätta om ”Tjuonavaggejåkka” (ljungan) viruset som han tror ligger
bakom diabetes typ 1 och 2, ALS med flera. Smittoämnet är ännu inte isolerat men man har
hittat det hos patienter. I 15 år han har jagat detta virus och jakten fortsätter. Vi får väl vänta
och se kanske är det orsaken till allt…
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