Karlskrona Läkareförenings 1366:e ordinarie sammanträde å
Sjöofficersmässens lokaler den 31 mars 2011.
1. Ordförande John Johnsen förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.
3. Denna afton hade vi kungen av urologi och urologisk historia på besök; Blekinge-sonen
Per-Anders Abrahamsson, verksamhetschef vid Europas största urologklinik i
Malmö/Lund, vars organisation han dock hade en hel del att invända kring.
Få var vi väl som hade anat urologins framträdande roll historiskt sett, som vi snart skulle
bli varse. Hur hade det till exempel sett ut om Napoleon inte haft sin UVI och blåsstenar
med påföljande hematuri där i Waterloo? Och bilden av forna tiders trogna familjemän är
som bortblåst - för promiskuösa var de våra förfäder, och sexuellt överförbara sjukdomar
är ingen nyhet. Det fick bland annat såväl Alexander som Fredrik Den Store erfara. I
övrigt kan till exempel nämnas att omskärelse är känt sedan 1400-talet och intermittent
kateterisering faktiskt var Peter Den Stores påfund, med hjälp av rör och stickor bland
annat av bambu. Med hänsyn till dessa fakta är det ju inte så svårt att förstå att det blev en
och annan infektion... Och smärtlindringen var knappast Xylocain - snarare vin. Vidare
till Benjamin Franklin. Han uppfann inte bara ledare för åska utan även för urin, i form av
den första katetern till sin broder i nöd. Utöver detta kanske det förvånar att Casanova
faktiskt var drabbad av impotens? Samt att man kan undra vad Marie-Antoinette hade för
sig med tanke på sin make Ludvig den XVI:s svåra phimosis och därav tveksamhet till
faderskap. Mozart avled i akut njursvikt. Sigmund Freud trodde på vasektomi för ett
mänskligt föryngrande och ökad styrka, liksom ett botemedel för cancer och till och med
överlägset psykoanalysen när det kom till homosexualitet. På något senare tid ses två
fransmän; Charles de Gaulle med BPH och påföljande urinretention, som fick god hjälp
av silikonkatetrar men inte kunde förlika sig med att de var från USA. Med Francois
Mitterand dyker under exposén den första prostatacancern upp och med honom
skapandet av intermittent hormonell behandling för att i alla fall periodvis kunna åtnjuta
libido och potens. Den äldre mannens sjukdomar har av förklarliga skäl inte varit så
vanliga längre tillbaka i tiden, med tanke på medelåldern som förelegat.
Blåssten är åkomman som dyker upp absolut flest gånger, sannolikt orsakat av i sin tur
frekventa UVI:er och urinretentioner. Man kan konstatera att det urologiska behovet
genom tiderna måste varit enormt, och inte kommer det bli mindre med tanke på vår
åldrande befolkning.
Sist men inte minst fick vi ta del av både ett och annat som Per-Anders tillsammans med
vår egen John haft för sig på forskningsfronten.

Vid protokollet

Linda Thörn, sekreterare i KLF 2011.

