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Bokens undertitel markerar
att två ämnesområden avhand-
las; utbildning och sjukvård.
Bakom dessa rubriker döljer
sig två viktiga och intressanta
företeelser inom svensk sjuk-
vård – hur sjuksköterskeutbild-
ningen initierades och utveck-
lades och hur privat sjukvård
har kunnat överleva i ett fros-
tigt klimat. Dessutom binder
författaren samman de olika
avsnitten med en beskrivning
av den medicinska utveckling-
en utformad på ett sådant sätt
att den kan läsas även av andra
än »professionella».

Under de första decennier-
na var sjuksköterskeutbild-
ningen den viktigaste frågan
för initiativtagarna – sjukhem-
met kom till snarast för att för-
bättra utbildningsmöjligheter-
na. Med åren, och särskilt un-
der det senaste decenniet, kom
problemen med att utveckla
sjukvården att dominera även
om utbildningssidan också
drabbats av stormar, som haft
bl a politiska konsekvenser.

Mer än namngivare
Det är uppenbart att drott-

ning Sophia vid starten var
mycket mer än en namngivare
till sjuksköterskeskolan och
sjukhemmet, hon tog under det
första kvartseklet en mycket
aktiv del i planeringen. Under
en resa i England år 1881 be-
sökte hon S:t Thomas Hospital
i London och fick kontakt med
den utbildning som Florence
Nightingale just startat.

Drottningen blev djupt im-
ponerad av syster Florence och
hennes verk och tillsammans
med professor John Berg vid
Serafimerlasarettet utformades
planerna för en sjuksköterske-
skola i Sverige. Tanken var att
förlägga den till Serafimerlasa-
rettet, men drottningen blev
förskräckt, när hon såg hur för-
fallet lasarettet var och vilken
brist på hygien som rådde.
Istället valdes det nyöppnade
Sabbatsbergs sjukhus för prak-
tisk tjänstgöring och utbild-

ningen kunde starta den 1 janu-
ari 1884.

Möttes med misstro
Initiativet möttes med viss

misstro. Drottningens rådgiva-
re uppskattade inte helt att skö-
terskans arbetsformer skulle
utveckla sig i Florence Night-
ingales anda; Berg beundrade
främst den tyska kirurgin.
Drottningens avsikt med ut-
bildningen var egentligen att
utbilda sjuksköterskor för pri-
vat hemsjukvård, men redan
efter några år kom majoriteten
att gå ut till sjukhusen.

Många läkare ställde sig till
att börja med kallsinniga till
tanken på att vid sin sida ha ut-
bildade kvinnor. De envisades
också länge med att kalla dem
fröken istället för syster. Man
oroade sig också för att avdel-
ningssköterskan skulle vara
»nästan allenarådande mellan
överläkarens besök» (låter be-
kant).

Motståndet försvann snabbt
när det visade sig hur mycket
bättre arbetet fungerade sedan
sjuksköterskorna ersatt de
okunniga och ofta lata sjukvak-
terskorna. Sophiasystrarna re-
kryterades inte bara till de övri-
ga Stockholmssjukhusen utan
till landet i övrigt, där de på oli-
ka sätt kom att betyda mycket
för utvecklingen av sjukvår-
den. År 1910 hade 38 sjuk-
vårdsinrättningar sophiasys-
trar anställda.

Uniformsproblem
De som examinerats tillhör-

de systerkåren och skickades
av kåren ut på olika typer av
tjänstgöring. Sjukhuset eller en
privatperson betalade då So-
phiahemmet en avtalad sum-
ma, varav en del sedan gick till
sköterskan. Även om systemet
innehöll vissa förmåner exem-
pelvis vid sjukdom, växte ef-
terhand protester mot syste-
met. Sköterskorna kunde om
de ville träda ut ur kåren men
fick då inte längre bära sophia-
sköterskornas vackra dräkt och
brosch.

Ett annat uniformsproblem
uppstod år 1920, när 21 so-
phiasystrar i ett brev till hem-
mets styrelse hemställde om att
befrias från skyldigheten att
alltid, dvs även utanför tjäns-
ten, bära Sophiahemmets
dräkt. Drottning Viktoria, som
nu var styrelsens ordförande,
motsatte sig i det längsta detta
och stöddes av kirurgöverläka-
ren K H Giertz »ett onödigt

hänsynstagande till den moder-
na tidsandan, som synes vilja
nivellera allt». De två övriga
läkarna i styrelsen stödde dock
sköterskorna.

Kamp för överlevnad
Vid starten hade skolan lo-

kaler på Gråbergsgatan (nume-
ra Upplandsgatan) och man
hade också möjlighet att ta
emot ett mindre antal patienter
för privatvård.

Tidigt blev dessa lokaler för
trånga och med drottning Sop-
hias, inte minst ekonomiska
stöd var det möjligt att den 1
oktober 1889 öppna Sophia-
hemmet beläget på norra Djur-
gården på en tomt skänkt av
Kung Oscar.

Vill man följa Sophiahem-
mets spännande kamp för över-
levnad måste man dock gå till
boken, eftersom ett referat inte
kan ge en rättvisande bild av
alla de olika förutsättningar
som sjukhuset haft att arbeta
under. Särskilt händelserna un-
der de senaste decennierna bör
ge lärdomar för dem som avser
att planera sjukvård i en s k
marknadsekonomi.

Framstående läkare
Slutligen en reflexion från

en f d kommun- och lands-
tingsanställd.

Systemet med att från bör-
jan knyta framstående läkare
från de övriga sjukhusen till
Sophiahemmet borgade för att
man kunde erbjuda vård av hög
kvalitet. Systemet fungerade
också bra under de första 50
åren, då överläkarna vid Stock-
holmssjukhusen hade stor fri-
het vad gäller arbetstider.

Därefter ökade problemen,
dels på de övriga sjukhusen,
där det kunde hända att den
mest kompetente på kliniken
försvann under högintensiv ar-
betstid (var på Soffan), dels för
vården på Sophiahemmet där
den ansvarige läkaren inte all-
tid kunde komma till städes när
något oväntat inträffade. Un-
der den perioden var troligen
inte hemmet alltid rustat att ta
hand om allvarliga komplika-
tioner. Men detta är ju historia
nu.

Bengt Pernow har i denna
bok på ett fängslande sätt be-
rättat om två viktiga delar av
medicinhistorien som det har
varit angeläget att lyfta fram.
Vad undertecknad saknar i bo-
ken är ännu fler bilder från det
gamla hemmets vackra bygg-
nader och interiörer. •
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Celiaki har under det senas-
te decenniet rönt en allt större
uppmärksamhet i Sverige.
Sjukdomen är nu den, näst all-
ergi, vanligaste kroniska sjuk-
domen hos barn. Eftersom den
är livslång kan den utan tvekan
betecknas som en folksjuk-
dom. Det finns därför ett stort
behov av information om sjuk-
domen till glutenintoleranta
personer, deras anhöriga, vård-,
skol-, matbespisningspersonal
och många andra.

Moderniserad upplaga
Den föreliggande boken är

en omarbetad och modernise-
rad version av den för tolv år
sedan utgivna skriften »Att inte
tåla gluten».

Huvudförfattare är docen-
ten och vuxengastroenterolo-
gen Claes Hallert, som i början
av 1980-tal skrev sin doktors-
avhandling om olika aspekter
på celiaki hos vuxna. Medför-
fattare är professorn och barn-
läkaren Tor Lindberg, som re-
dan 1971 publicerade en över-
siktsartikel om celiaki i Läkar-
tidningen, och dietisten Ingrid
Torehov med mångårig erfa-
renhet av både barn och vuxna
med sjukdomen.

Boken vänder sig enligt för-
ordet i första hand till glutenin-
toleranta personer och deras
anhöriga.

Efter en kort historik om ce-
liaki lämnas aktuella frekvens-
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