
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM  95  •  NR  41  •  1998 4552

ALLEHANDA OM VARJEHANDAPS.

Forskningsdata, som sitter
hårt inne . . .
Två japanska forskare har undersökt

vilka riskfaktorer som är förknippade
med fetma på det största japanska kvin-
nofängelset. 312 kvinnor före meno-
paus, 88 efter menopaus deltog i under-
sökningen och författarna framhåller att
99 procent av alla fångar deltog i pro-
grammet – men om valfriheten nämns
ingenting ...

Livet i fängelset är hårt: Man har
ingen tillgång till tobak, alkohol eller
droger, arbetar samtliga dagar i veckan
och får bara 1 800 kalorier i ranson.
Författarna drar slutsatsen att livet i
fängelset påverkar riskprofilen på ett
gynnsamt sätt – efter 12 månader i
buren hade i alla fall blodfetter och
body mass index sjunkit signifikant. Att
blodtrycket, som före intagningen låg
på 117/71, inte sjönk signifikant är
kanske förståeligt – men eftersom nå-
gon kontrollgrupp utanför murarna sak-
nas är det svårt att egentligen förstå in-
nebörden av undersökningen.

Några resultat är anmärkningsvärda:
»Postmenopausal female prisoners
were significantly older and heavier
than premenopausal prisoners.» Det är
intressant att man konstaterar att kvin-
nor i klimakteriet är äldre, men när man
jämför åldrarna (det skiljer 25 år mellan
grupperna) uppnår man, trots det ansen-
liga materialet, bara p<0,01 för ål-
dersskillnaden!

Det är nog säkrast att undvika att
hamna i fängelse i Japan. Vad hjälper
den gynnsamma metaboliska profil
som fängelselivet tycks medföra för den
som dömts till ett livslångt straff?

Stephan Rössner
Stockholm
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Av någon anledning har alla medi-
cinska reportrar semester i juli. När så
sjukhuset i Hälso- och Sjuklinge län
firade sin 1 000:e s k koronarangio-
plastik genom att inbjuda pressen fick
vikarierande reportrar ställa upp och
göra det bästa möjliga av situationen.

Jean-Yves af Klingensoupe,
nöjesreporter
Till musiken av Carmina Burana

trädde kirurgen in i festlokalen. Temat
var uppenbarligen mixat med inslag av
maskerad, togaparty och techno. Dan-
sen var däremot obefintlig och bestod
mest av småtrippande rörelser.

Dryckjom serverades på ett festligt
sätt via flaskor hängande i ställningar.
Stämningen var uppsluppen och många
heta blickar växlades över maskerna.
Alla hade för övrigt masker av samma
enkla karaktär, utom födelsedagsbarnet
som hade en utstuderad flygarliknande
mask. Han blev något rörd av uppvakt-
ningen och fick faktiskt senare rullas på
bår ut ur lokalen. Ja, detta var ett riktigt
party!

Hedvig Markström, mode- och
heminredningsjournalist
I år är det grönt och blått som gäller

i klädedräkten. Dr Y hade en djupgrön
fotsid  kreation med chic knäppning på
ryggsidan och till detta en matchande
grön bahytt med vita knytband. Till
denna spännande kombination bars
halvgenomskinliga, åtsmitande hands-
kar, och som pricken över i, en skägg-
hållare i en med rocken matchande ljus-
grön nyans. För varmare tillfällen finns
också kungsblå strikta kortärmade
skjortor med matchande bahytter.

I heminredningen gäller det motsat-
ta, och borta är allt det mörka och mur-
riga! Nu gäller blänkande vitt kakel,
stålrörsmöbler och ljusa färger i slott
och koja! Inredningsarkitekten har
döpt stilen till »L’art sterile» på ett
ovanligt fyndigt sätt. Ja, dessa ljusa
blänkande hem behöver vi i denna mör-
ka nord.

När den medicinske reportern hade semester
Bengan Axelsson,
sportkommentator
Utan större motstånd dribblade sig

gröna lagets forward dr X fram till
planens i förväg utritade mittlinje.
Liberon syster Y levererade säkra
passningar med diverse instrument.
Oftast returnerade dr X passningarna,
men missade ett par gånger varvid sys-
ter Y av oklar anledning fick en ut-
skällning.

Sent i matchen hade dr X blivit något
lynnig och förpassade passningen med-
vetet offside, skyllandes på inkompe-
tenta höger- och vänsteryttrar. Vid ett
tillfälle gjorde han även självmål med
en skalpell i tån. Jubel utbröt då inom
motståndarsidans blå lag, som av oklar
anledning spelade bakom ett grönt

skynke vid planens bortsida. Detta fick
dr X att kasta in handskarna och reser-
ven dr Z fick ditkallas. Han spelade av
allt att döma mycket rutinerat, och lär ha
haft ett proffskontrakt med ett farmar-
lag i Mayo, USA.

Motståndarlaget bakom skynket
uppvisade ett mer tekniskt spel, och
blev bara märkbart störda när ställning-
en enligt displayen var 60/30. Febril ak-
tivitet uppstod då under några minuter,
varvid både patienten och det trista spe-
let fick en livgivande injektion tills
ställningen uppgick till 120/80. Spelet
avslutades med att centern sydde ihop
glipan i mittlinjen, varefter bägge lagen
lämnade planen.

Lars Liedholm
Östersund


