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Lennart Öhmans medicinhistoriska
glimt ur sjukvården i väglöst land 1923
i bilagan nr 51–52/95 väcker minnet av
en av huvudpersonerna, Gösta Boh-
mansson, som året innan vid 34 års
ålder hade blivit lasarettsläkare i Umeå
efter klinisk utbildning hos kirurgpro-
fessorerna John Berg och Jules Åker-
man vid Serafimerlasarettet samt tre år
som förste underläkare i Örebro. Umeå
var då ett odelat lasarett, som arbetats
upp till gott anseende av K H Giertz,
som 1932 flyttade som kirurgchef till
Danderyd och sedan till Sabbatsberg,
där han blev en av thoraxkirurgins pion-
järer.

Bohmansson var ung, energisk och
sportig – reservofficer i kavalleriet –
och gav sig ofta ut på långa fjällturer un-
der sin Umeåtid. Resan till Arjeplog tog
han tydligen som en lockande utma-
ning, och han skildrar den i sina memo-
arer (1969). Det är typiskt för hans
okonventionella sätt att angripa pro-
blem att han rekvirerade ett extratåg
utan att göra sig bekymmer för kostna-
derna. Han berättar: »Min operations-
sköterska och jag möttes i Jörn av fyra
jägmästare på motorcykel med sidvag-
nen på medar. I 25 graders kyla for vi de
sista sju milen till Arvidsjaur; första
gången motortransport skett på vinter-
vägar i denna del av landet. Hela byg-
den visste om färden, mötande körde av
vägen fastän hästarna sjönk till manken
i snön. Fram kom vi emellertid och ope-
rerade den sjuka. Efter dessa strapatser
fick vi en god middag hos min kollega
och gick till vila först vid midnatt.
Klockan 4 på morgonen väcktes jag. Ett
brustet magsår från Glommersträsk
hade anlänt. Ryktet att lasarettsläkaren
från Umeå var här hade spritt sig och så
var det dags att operera igen.»

Bohmansson berättar aldrig i memo-
arerna att den första patienten senare
avled på grund av blodförlusten, men
tyvärr var den postoperativa vården då
sådan att kirurgens förhoppningar efter
en lyckad operation ofta kom på skam.
Bohmansson insåg detta, och efter sin
flyttning till Örebro 1928 blev han en av
pionjärerna för kontroll och åtgärder av
den pre- och postoperativa vätskebalan-
sen. Själv ger han äran av dessa tanke-
gångar till professor Bang, medicinsk
kemist i Lund hos vilken han gick ama-
nuens ett år, och anser att det just för en
kirurg var en nyttig skola.

Bohmansson förmådde landstinget
att inrätta en tjänst som klinisk labora-
tor, den första i sitt slag, och värvade
Olof Wilander. Därmed fick han tillför-
litliga laboratorievärden att styra sin
vätsketerapi med. När sedan Anders

Grönwall föreslog honom att pröva
dextran som blodersättning, nappade
han genast, medan flera andra sjukhus
tackat nej.

Bohmansson var en föregångsman
på många områden inom lasarettssjuk-
vården. Redan i Umeå inrättade han de
första läkarsekreterartjänsterna genom
att lova sjukhusdirektionen att betala
dem ur egen ficka, om det inte visade
sig att deras arbete förkortade vårdtiden
och därmed beredde plats för dubbelt så
många sjuka. Denna prognos besanna-
des, och han behövde aldrig själv beta-
la dem. I Örebro organiserade han en ut-
bildning av läkarsekreterare i samarbe-
te med Handelsskolan och deltog själv i
undervisningen. Han startade också en
reguljär treårig sjuksköterskeskola i
Örebro och deltog även där som lärare.

Bohmanssons anseende i Örebro var
sådant att han egentligen aldrig behöv-
de be om lov, när han kom på något upp-
slag som kunde förbättra vården. Sjuk-
husdirektion och landsting instämde
alltid i hans förslag.

Som nybliven med kand uppvaktade
jag honom på nyåret 1940 och bad att få
auskultera på hans klinik, medan jag
väntade på plats i nästa propedeutkurs
som skulle börja först på hösten. Han
tog emot mig med öppna armar och
sade »vi anställer dig som assistentskö-
terska». Det blev jag först på operation,
där jag lärde mig diska instrument och
sprutor och städa, men också fick hålla
i hakar och se Bohmansson operera. En
tid fick jag träna på labbet hos Olle Wi-
lander.

En episod från denna tid belyser
Bohmanssons frustande engagemang
för nya uppslag. En god vän till honom
hade under en sjukhusvistelse klagat
över det obehag och den förnedring,
som det innebar att ligga på bäcken och
förrätta sitt tarv på en stor sjuksal. Boh-
mansson kom då på att sätta en toalett-
ring på rullstolen, som sen kördes ut
över WC, och hade därmed hittat på den
toalettstol som idag är självklar över-
allt.

När han skulle förrätta högtidlig av-
slutning i den sköterskeskola som var
hans skötebarn, var han så uppfylld av
sin nya uppfinning att hela talet inför
den högtidsklädda församlingen av ny-
examinerade sköterskor och deras för-
äldrar handlade om toalettstolen och
dess olika fördelar, detaljerat beskrivna
för de generade åhörarna.

Gösta Bohmansson var en handling-
ens man, frejdig och företagsam, alltid
mån om sina patienters bästa. Han är väl
värd att minnas.

Nils Brage Nordlander

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen tvekar inte att återkom-
ma, särskilt inte med bidrag av den typ
som nära berör avdelningsföreståndarens
territorium.

Själv har avdelningsföreståndaren
apropå alla skyltar på sistone tillställts ett
första bidrag i den potentiella serien »fyn-
diga faxar». Det är Einar Perman i Stock-
holm som fastnat för Falu-ortopedernas
faxhuvud, här återgivet i realistisk bildkva-
litet:

Ett rykande inaktuellt bidrag inflöt
faxledes från signaturen »Tidsstudieman-
nen» på en röntgenavdelning någonstans
i Mellansverige (dalaortopederna är oskyl-
diga till detta) redan före jul, men först i
skrivande stund tror sig avdelningsföre-
ståndaren ha smält dessa rön från tiden
för sjuksköterskestrejken:

»Att bedöma en ordinär handledsun-
dersökning med frakturfrågeställning kos-
tar ungefär 10 min läkartid om utlåtande-
diktering, trassel med mikrofonen (och/el-
ler sekreterarens hörlurar) samt signering
tas med i beräkningen. Arbetsinsatsen för
denna undersökningstyp beräknas nu ut-
göra 20 procent av det dagliga arbetet. Att
klara av att utföra 20 procent av sitt arbete
på tio minuter, vilket endast utgör en bråk-
del av den ordinarie arbetstiden, är minst
sagt revolutionerande.

[ . . . ]
Liknande effektivitetsökningar saknar

motstycke i modern tid. Det senaste likar-
tade exemplet på effektivitet torde vara
det Kungliga Svenska Regalskeppet
Vasa, som bar segel under nära 100 pro-
cent av sin verksamma tid sedan jungfru-
färden påbörjats. [ . . . ]

Under normala förhållanden, då tio mi-
nuter endast utgör en bråkdel av den ef-
fektiva arbetstiden, har röntgenläkare
(p g a sin bristande effektivitet) naturligtvis
inte tid att utföra dylika tidsstudier.»

Avdelningen har tid att återkomma.

Mer om Bohmansson


