Karlskrona läkareförenings 1363:e ordinarie möte å Sjöofficersmässens
lokaler den 16:e december 2010.
1. Ordförande Rickard Eitrem öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes
3. Karlskrona läkareförenings årsmöte hålls, se separat protokoll.
4.
Läkareföreningens ordförande Rickard Eitrem höll ett stimulerande föredrag
med rubriken ”forskning vid Karlskrona lasarett under 200 år”. Syftet med denna, för året,
avslutande föreläsning var att uppmuntra unga läkare till forskning och ge en allmän
kartläggning med inslag av lite medicinhistoria. Informationen var hämtad ur material
som sträckte sig från 1797 till 2010. Publikationer och föredrag hämtade ur inbunden bok
om Sveriges läkarehistoria. Pek från varje klinik mellan åren 1935-1960 samt
publikationer ur Pub Med fram till dagens datum. Inklusionskriterierna för att ingå i
exposén var att studierna skulle utgå från Karlskrona lasarett och de omnämnda vara
huvudforskare eller medförfattare. Rickard hittade 272 publikationer uppdelade på
originalarbeten och fallbeskrivningar. 203 nämnda som första författare. Över 140
originalarbeten, 15 nationellt publicerade och 130 internationellt publicerade.
En besynnerlig blandning av mer eller mindre framstående och i majoritet manliga läkare
rullar fram på bild. Det första namnet som dyker upp i Dr Eitrems bildspel är Dr Palander
som 1819 skriver en sju sidor lång berättelse om ett besynnerligt bensår hos en
sjömansänka. Sekretessen och nivån på publikationerna förändras därefter lyckligtvis
dramatiskt under 1800-talets slut.
Rickard fortsätter omnämna forskande läkare som dessutom varit KLF ordförande. När
namnet Jaques Borelius, en framstående bråckkirurg och KLF ordförande 1895, dyker upp
på bild nickar Bosse Arnesjö instämmande på kommentaren från Bosse Ohlin, att hans
fallbeskrivningar är högst aktuella. Dr Sevonius och Fitz Bendtzen gjorde en uppföljande
studie på 90-talet och fann att antalet recidiverande bråck uppgick till 27,7% jämfört med
Dr Borelius 12,9%. Var det då bättre förr? Blixsnabbt griper Bosse Ohlin tag i frågan och
utropar med emfas ett NEJ.
Flertalet mer eller mindre kända namn dyker upp såsom Dr Lundmark 1925, Johan Widén
1930, Arne Löfdahl 1958, Dr Svennerud 1965, Ragnar Ingestad 1966 och Dr Jan Spjuth
1975. Självaste Jan Spjuth fanns med i kvällens församling och gav oss en munter
anekdot om Dr Johan Widén ,som han under sin verksamma tid, träffat och behandlat. Dr
Widén hade i sjuksängen frågat Spjuth om han kunde berätta orsaken till att just han
drabbats av förmaksflimmer. Ställd av den ställda frågan hade han måst erkänna att det
kunde han inte!
En annan man som innehar många ”pek” är Dr Gunter K. En imponerande man som
dessutom samtidigt var professor i Berlin. Lisbeth Karlegärd fick frågan hur gammal
denna man nu var och vad jag förstår är han 83 år gammal och ”still going strong”.

Åkommor som har stimulerat till forskning hos våra ärade kollegor har varit appendicit,
trichinosis, sarkoidos, katarakt, nystagmus, polyarteritis nodosa, borrelia, pneumoni,
celiaki och bensår för att nämna några. 1970 och 80-talets forskande läkare och KLF
ordförande var bl a Mats Bergstedt, Karl- Erik Olsson, Rune Neringer, Vladimir
Nemzcek, Håkan Odeberg, Gunnar Meuwisse, Ingvar Ovehed och Thomas Troeng.
Så händer det något på 2000-talet och mungiporna lyfts på samtliga närvarande kvinnliga
doktorer när Rut Öien, Kerstin Ström och Ingrid Blombergs namn nämns. Äntligen lite
kvinnlig fägring i denna mansdominerande samling.
Föredraget avslutas av Rickard Eitrem med en tänkt medaljutdelning till den främsta
forskarfamiljen bland Blekinges läkare. De utnämns i sin frånvaro med orden ” många
läkare går inte igenom en forskarkarriär med äktenskapet i behåll. De har tillsammans
gjort 71 pek och dessutom bor de på Långö och är mormor och morfar”. Paret Ström och
Troeng befann sig vid tidpunkten för utdelningen i Spanien i rollen som mormor och
morfar.
Med en slutkläm av Rickard Eitrem som säger ”miljoner människor har lidit av för långa
föredrag men ingen av för korta” tackar vi alla som varit närvarande under årets
föreningsmöten vår ambitiösa ordförande för ett fantastiskt arbete och entusiasm. Han har
under sitt verksamma år lyckats värva rekordartade 233 medlemmar. Kommande
ordförande John Johnsen får nu träna höjdhopp för att lyckas komma över denna ribba.
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