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Sedan Lennart Nilsson under
vårterminen 1942 fullgjorde den
tjänstgöring i obstetrik och gy-
nekologi som ingick i läkarut-
bildningen, har han fått uppleva
många betydelsefulla framsteg
inom medicinen i allmänhet och
sitt ämnesområde i synnerhet.
En del av dem har varit spekta-
kulära, som provrörsbefrukt-
ning, laparoskopi, ultraljudsun-
dersökning och p-piller. Lennart
Nilsson redogör här för milstol-
parna inom obstetrik och gyne-
kologi under 1900-talet.

Vid lasarett och förlossningsenheter
vårdades vid sekelskiftet 1899–1900 i
princip endast komplicerade förloss-
ningsfall, och 97 procent av alla för-
lossningar skedde i hemmen. Efter det
att 1901 års sjukhusstadga angett att
komplicerade förlossningar var en lasa-
rettsangelägenhet, tillkom efter hand
förlossningsplatser på de flesta av lan-
dets lasarett. I 1928 års sjukhusstadga
fastställdes att landstingen skulle svara
för förlossningsvård, om ingen annan
drog försorg därom. Vid denna tidpunkt
fanns fullständiga kvinnokliniker en-
dast vid undervisningsklinikerna och
vid Malmö allmänna sjukhus, men un-
der senare delen av 1920-talet och un-
der 1930-talet inrättades en del
barnbördsavdelningar med egen lasa-
rettsläkare (Norrköping, Helsingborg,
Örebro, Gävle och Borås). Dessa avdel-
ningar omvandlades efter hand till
kvinnokliniker.

År 1934 framlade Statens sjukvårds-
kommitté ett betänkande, där det för
varje landsting uttalades att: »Den slut-
na vården av kvinnosjukdomar bör om-
besörjas på lasarett, där man inrättar
större barnbördsavdelningar på minst
25 platser. Denna vård ska stå under led-
ning av läkare på barnbördsavdelning-

en.» I de planer som Medicinalstyrelsen
utarbetade ingick samordning av för-
lossningsvården och gynekologin i
kvinnokliniker. Vid denna tidpunkt för-
löstes 58 procent i hemmet. Under
1940-talet och början av 1950-talet till-
kom de flesta kvinnoklinikerna i landet,
och jämsides härmed utökades också
antalet privatpraktiserande gynekolo-
ger.

Två riksdagsbeslut hade påverkat
den snabba uppbyggnaden av kvinno-
sjukvården. 1937 beslöts att statsbidrag
skulle utgå till anordnande av mödra-
och barnavård. 1938 kom den första
abortlagen, tidigare var inducerad abort
förbjuden. Vid avbrytande av graviditet
på grund av livshotande sjukdom
hade inofficiella tvåläkarintyg använts
för att skydda läkarna från åtal.

1940-talet –
uppbyggnadsperioden
Under 1940-talet, som var den stora

uppbyggnadsperioden för kvinno-
sjukvården, skedde fortfarande mycket
av den slutna förlossningsvården och
den operativa gynekologin på kirurg-
kliniker och odelade lasarett. Vi, som då

utbildade oss till specialister i kvinno-
sjukvård och förlossningar, fick under
vår randutbildning i kirurgi ofta även
ansvar för förlossningsavdelningen och

mödravården. De första nar-
kosläkar-tjänsterna inrätta-
des, men var till en början få
och försedda med små
kringresurser. På de flesta
håll hade opererande läkare
även ansvar för anestesin,
som vid ordinarie opera-
tionsprogram ofta gavs av
en operationssköterska med
viss narkosutbildning, men
vid jouringrepp av någon
härtill kommenderad skö-
terska eller barnmorska. På
många kvinnokliniker an-
vände gynekologerna lum-
balanestesi vid laparotomi-
er inklusive planerade kej-
sarsnitt. Det skulle dröja till
slutet av 1950-talet innan
anestesiservicen för gyne-
kologiska operationer var
fullgod, och ända till 1980-
talet innan den obstetriska
var tillfredsställande.
Många av de uppgifter som
idag utförs av sköterskor
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hörde till underläkarnas åligganden.
Blodtransfusioner och andra intra-
venösa injektioner fick inte ges av
andra än läkare och medicine kandi-
dater, och blodbanker fanns i mitten
av 1940-talet endast på de största
sjukhusen och var även där nyeta-
blerade. Man hade just börjat Rh-
gruppera blodgivare och kvinnliga
mottagare. Levines hypotes om Rh-
immunisering som orsak till erytro-
blastos hade bekräftats, och de förs-
ta erytroblastosbarnen hade be-
handlats med Rh-negativt blod.
Snart kom dessa transfusioner att er-
sättas av utbytestransfusioner. Vid
svåra immuniseringar började man
på 1960-talet att in utero ge fostret blod,
först i bukhålan och, när en avancerad
ultraljudsteknik så tillät, i navelvenen.
Sedan »Rh-profylax» infördes i landet
1969 har erytroblastosen nästan för-
svunnit. 

Primär värksvaghet behandlades hu-
vudsakligen med exspektans. Upprepa-
de injektioner av oxytocin kunde ges,
men eftersom preparaten inte var rena,
utan innehöll vasopressin och därmed
var blodtryckshöjande, gav man inte
oxytocin i dropp förrän man fått renare
preparat under senare delen av 1950-ta-
let. Vid sekundär värksvaghet användes
tångextraktioner, och vid sätesändlägen
om möjligt extraktion på säte eller fot.
Sedan Tage Malmström med början
1952 konstruerat och modifierat sin
sugklocka [1], hade den redan från 1955
spritts över landet och kom att i stor ut-
sträckning ersätta tången. (En viss re-
nässans för utgångstången kom dock på
1980-talet.) Förutom vid bäckenin-
gångsträngsel gjordes kejsarsnitt endast
på moderns indikation.

En allvarlig komplikation till gravi-
ditet och förlossning, tromboembolism,
kunde nu behandlas med heparin och
AP (antiprotrombin). Dessutom hade
tidig uppstigning införts. 

Sulfonamider, som vid tiden för
andra världskrigets utbrott började an-
vändas mot allvarliga infektioner, var
till en början effektiva mot gonokockin-
fektioner. Resistenta stammar började
emellertid snart uppträda, och då vi i
slutet av kriget fick tillgång till bensyl-
penicillin började istället detta använ-
das. Tidigt insatt hade det god effekt på
gonorroiska salpingiter, men inte på
flertalet »icke-gonorroiska». Tuberku-
lösa salpingiter kunde nu behandlas
med streptomycin och tuberkulostatika,
men sjukdomen försvann praktiskt ta-
get med övrig tbc. Septiska aborter, som
i allmänhet var illegalt inducerade,
skördade ibland, trots tillgången på an-
tibiotika, sina offer.

Vårterminen 1942 fullgjorde jag den
fyra månaders tjänstgöring i obstetrik
och gynekologi som ingick i läkarut-

bildningen. Förutom föreläsningar om-
fattade kursen tjänstgöring på gyneko-
logisk vårdavdelning med deltagande i
den operativa verksamheten, deltagan-
de i mödravård och annan öppen vård
samt jourtjänstgöring, som till stor del
innebar förlossningsverksamhet, men
också omhändertagande av obstetriska
och gynekologiska jourfall. I utbild-
ningen ingick också den så kallade
tångkursen. Som lärobok till denna
hade Westman utgivit en obstetrisk ope-
rationslära, som var de svenska ob-
stetrikernas rättesnöre i många år. Sam-
arbetet med barnmorskorna var mycket
gott, och mycket snart skötte man sina
patienter självständigt från intagningen
till dess mor och barn skulle sändas upp
till vårdavdelningen. Smärtlindring
skedde dels med lustgas (Sedatorappa-
raten hade konstruerats i mitten av
1930-talet), dels med slutnarkos med
kloroform. Om möjligt skulle man un-
der kursen ha anlagt en utgångstång.
Kursen gav god kunskap om den nor-
mala förlossningen, och var en god bas
för fortsatt obstetriskt arbete. Den gav
dessutom en inblick i vad det innebar att
vara läkare.

Gynekologisk endokrinologi
under första halvseklet
Från tiden kring sekelskiftet hade

man börjat intressera sig för ovarialhor-
monerna, och såväl i Europa som i USA
var många forskare sysselsatta med
forskning om ovariets hormonella funk-
tion och hypofysens betydelse för ova-
rialfunktionen. Aschheim och Zondek
visade 1925 att ovarialfolliklarna pro-
ducerar ett östrusframkallande hor-
mon, som de kallade follikulin [2] och
som redan 1926 var tillgängligt på
marknaden [3]. 1926–27 beskrev, obe-
roende av varandra, Smith samt
Aschheim och Zondek att implantat av
vävnad från hypofysens framlob stimu-
lerade ovarialfunktionen. 1928 kom
Aschheim–Zondeks graviditetsreak-

tion [4]. Aschheim angav 1929 att
hypofysens framlob, förutom
tillv äxthormon, insöndrar två gona-
dotropa hormoner [5]. Westman vi-
sade 1929 att östrin (follikulin) inte
kunde vara det enda ovarialhormo-
net [6], och 1930 framställde Allen
och Corner progestin [7]. 
Vid universitetsklinikerna i Sverige
inrättades hormonlaboratorier, där
forsknings- och utvecklingsarbete
skedde samtidigt som man gav la-
boratorieservice åt remitterande
kolleger. Axel Westman och Dora
Jacobsohn, som var de stora pionjä-
rerna i vårt land, hade ett brett forsk-
ningsfält, och visade bland annat på

hypofysens och hypotalamus beroende
av varandra [8, 9].

Efter hand som användbara hormon-
preparat blev tillgängliga började man
använda dem i kliniken, och så små-
ningom utvecklades vissa behandlings-
scheman. Amenorré kunde behandlas
med östrogen och progesteron i serier,
där man efterliknade den normala cy-
keln. Förutom att behandlingen kunde
ha psykologisk effekt, kunde den för-
hindra atrofiska förändringar.

Om graviditetsönskan förelåg kunde
man ge follikelstimulerande hormon
(FSH) från gravida stons serum, följt av
HCG (humant choriongonadotropin).
Tyvärr kunde man i allmänhet inte ge
mer än tre sådana serier, eftersom häst-
serum gav upphov till immunisering.
Anovulatoriska blödningsrubbningar
som metropathia haemorrhagica cysti-
ca (MHC) behandlades med HCG. In-
fertilitet beroende på anovulation kun-
de då också hävas. Till hjälp vid dia-
gnostik och behandling använde man
sig av basaltemperaturlistor. Ett vanligt
sätt att utreda en infertilitet var att man
förutom vanlig klinisk undersökning
gjorde en hysterosalpingografi (HSG)
och undersökte ett spermaprov från ma-
ken, samt instruerade kvinnan att utföra
basaltemperaturmätning. Om HSG vi-
sade tilltäppta tubor diskuterades tu-
barplastik. 

Gynekologisk onkologi
– första halvseklet
Den gynekologiska onkologin hade

delvis genomgått en egen utveckling i
samband med röntgenologins och
radiologins framsteg. Radiumhemmet i
Stockholm, som startat på privat initia-
tiv och drevs med anslag från Cancer-
föreningen, delades 1916 i en allmän
och en gynekologisk avdelning. Den
senare under ledning av James Hey-
man, som redan 1915 i Läkartidningen
hade publicerat en rapport om behand-
ling av livmoderhalscancer med radi-
um. På flera håll i landet hade radium
inköpts av eller donerats till lasaretten,
och behandling med röntgen och radi-
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Margulies spiral , som gett upphov till
benämningen spiral, och Lippes loop.
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um sköttes ofta av röntgenologerna. Vid
kung Gustaf V:s 70-årsdag 1928 bilda-
des en Jubileumsfond för bekämpande
av kräftsjukdomar. Från denna fond be-
kostades bland annat uppförande av Ju-
bileumskliniker. Dessa kliniker behöll
Radiumhemmets indelning i allmän
och gynekologisk del. Radiumhemmet
kunde inviga sin jubileumsklinik 1937,
Lund 1941, Göteborg 1943 och Umeå
1959 för allmän och 1962 för gynekolo-
gisk cancer. Dessa fyra jubileumsklini-
ker kom att, beträffande gynekologisk
cancer inom respektive region, svara för
rådgivning, avancerad terapi och rand-
utbildning av gynekologer. 

Modern obstetrik
och gynekologi
I början av 1950-talet hade specialite-

tens delar sammanfogats till en enhet. En
välutbildad specialist behärskade hela
fältet och kvinnokliniker fanns, eller var
under uppbyggnad, i alla landsting. Vid
kvinnoklinikerna engagerades barnläka-
re för kontroll och vård av barnen. 

Under 1950- och 1960-talen starta-
des aktiviteter och utvecklades metoder
inom diagnostik och terapi, som kom-
mit att få utomordentligt stor betydelse.

Preventivmedel: Hormonell anti-
konception i form av så kallade p-piller
testades under sista hälften av 1950-
talet i Puerto Rico. I Sverige registrera-
des de första preventivtabletterna 1964.
De har fortlöpande ersatts med nya pro-
dukter med lägre hormondoser.

Främmande kroppar inlagda i livmo-
dern har sedan tusentals år, med växlan-
de framgång, använts i barnbegränsan-
de syfte. Ungefär samtidigt med p-pill-
ren utprovades intrauterina inlägg av
plast, och dessa kom snart att få stor an-
vändning. Ett av dem var Margulies spi-
ral, som gett upphov till benämningen
spiral. De rena plastinläggen kom gans-
ka snart att ersättas av så kallade kop-
parspiraler och så småningom också av
gestagenladdade inlägg.

Endokrinologi: Redan i slutet av
1920-talet behandlade Zondek en kvin-
na, som efter en ooforektomi hade svå-
ra klimakteriska besvär, med follikulin
[3]. Behandlingen var framgångsrik,
och sedan dess har östrogen i växlande
omfattning använts vid klimakteriebe-
svär. I Sverige har Miriam Furuhjelm i
många år verkat för ökat och långvarigt
bruk av östrogen. De senaste två decen-
nierna har användningen markant ökat,
och idag är hormonbehandling av kli-
makteriska besvär inte kontroversiell.

De immunologiska graviditetsreak-
tionerna, som beskrevs 1960 (Bro-
dy–Carlström [10] och Wide–Gemzell
[11]) har ersatt de biologiska, som i all-
mänhet byggde på luteinisering eller
ovulationsinduktion hos olika försöks-
djur, som mus, råtta, kanin och groda.

Svaren på de immunologiska testen
kommer snabbt, och med kvantitativa
tillämpningar kunde man upptäcka och
följa patologiska graviditeter.

Gemzell och medarbetare hade fram-
ställt humant gonadotropin från hypo-
fyser, med framför allt FSH- men även
LH-aktivitet. Gemzell började 1960 be-
handla kvinnor som var infertila på
grund av anovulation med detta hormon,
HPG, följt av HCG [12]. Re-sultaten var
goda, men man fick för många fler-
fostriga graviditeter. Genom att noga
följa östrogenutsöndringen under sti-
muleringen och avbryta denna vid för
hög utsöndring kunde man minska den-
na risk. Ungefär samtidigt med HPG
lanserades HMG (humant menopaus-
gonadotropin), som utvanns ur urin från
postmenopausala kvinnor, och detta är
merkantilt tillgängligt. Senare kom Clo-
miphene, som också kan åstadkomma
ovulation. Det är enkelt att administrera,
men ger lägre graviditetsfrekvens.

I samarbete med amerikanska fors-
kargrupper utvecklade Gemzell och
medarbetare RIA (radioimmunanalys)
för bestämning av steroider. Med dessa
metoder har diverse hormoners serum-
nivåer och insöndringsmönster kunnat
följas. Nillius studerade gonadotropin-
frisättande hormon (GnRH) från hypo-
talamus [13]. GnRH kan användas för
såväl ovulationsinduktion som för ovu-
lationshämning.

När det gäller manlig infertilitet har,
trots stora insatser från många forskare,
tills nu mycket litet funnits att erbjuda
för behandling av azoospermi och andra
rubbningar i spermiefunktionen.

Sedan gammalt har tubarplastik varit
den gängse metoden vid behandling av
infertilitet beroende på bristande tubar-
passage. Under 1960- och 1970-talen
förfinades tekniken, och med rätt urval
av fall lämpade för operation kan man få
hyggliga resultat.

När det första »provrörsbarnet» föd-
des i England 1978 innebar det en revo-
lution både idémässigt och praktiskt. I
Sverige föddes det första provrörsbar-
net 1982 på Sahlgrenska sjukhuset. 

Laparoskopi: Jacobaeus beskrev
1910 laparoskopi vid leversjukdomar
[14]. Efter det att Palmer från Paris del-
givit Alf Sjövall i Lund sina erfarenhe-
ter, började denne att tillsammans med
sina medarbetare utveckla laparoskopi,
till en början som en diagnostisk metod.
Den spred sig och fanns så småningom
på landets alla kvinnokliniker. Instru-
menten var till en början enkla, men tek-
niska förbättringar och utvecklingen av
nya instrument och tillsatser gjorde la-
paroskopin allt mer användbar även för
operativa ingrepp

Ultraljud: I Skottland införde Do-
nald 1958 en metodik som var använd-
bar för ultraljudsundersökning inom

obstetrik och gynekologi. I Lund dispu-
terade Sundén 1964 på en avhandling
som bekräftade värdet av ultraljudsdia-
gnostik inom obstetrik och gynekologi
[15]. Redan i slutet av 1960-talet och
början av 1970-talet använde man sig på
många håll av ultraljud, framför allt för
att mäta fosterhuvudets biparietala dia-
meter. Idag har ultraljudet sin givna
plats inom såväl obstetrik som gyneko-
logi. 

Cancerscreening: I Sverige intro-
ducerades på 1950-talet två metoder för
att upptäcka tidig cancer och förstadier
till cancer i livmoderhalsen, nämligen
vaginalcytologi enligt Papanicolaou
[16] och kolposkopi enligt Koller [17].
Cytologscreeningen fick mycket snabbt
stort genomslag, och i mitten av 1960-
talet startade hälsokontroller av vissa
årsklasser yngre kvinnor med hjälp av
cytologi. Kolposkopi har mest kommit
att användas för att göra riktade prov-
excisioner och andra riktade ingrepp.
Vid uttalade dysplasier och cancer in
situ gjordes konisering. På 1970-talet
började man istället i första hand göra
kryokirurgi (frysning). 1979 presente-
rade Eva Rylander de första fallen av
preinvasiv cancer, behandlade med la-
serkirurgi. 

Genitala infektioner: När p-piller
och spiraler kom i bruk ökade frekven-
sen av genitala infektioner, dels på
grund av att kondomanvändning mins-
kade, dels genom att de nya säkra pre-
ventivmedlen minskade rädslan för sex-
uella kontakter. Diagnostik och terapi
av genitala infektioner har påtagligt för-
bättrats under de sista decennierna. Av
speciellt intresse är att man på senare år
funnit ett samband mellan vissa typer av
det kondylomframkallande papillomvi-
ruset (HPV 16 och 18) och cervixcan-
cer. Klamydia, som på 1960-talet sattes
i samband med cervicit, kunde på sena-
re delen av 1970-talet påvisas i tuborna
vid fall av salpingit. 

Aborter: Den abortlag som infördes
1938 och med ett flertal ändringar var
gällande till och med 1974, byggde på
att abort i princip var förbjuden men
kunde beviljas på vissa indikationer.
1974 års abortlag innebär att abort till
och med graviditetsvecka 18 i princip är
fri. På grund av skillnaden i handlägg-
ning var ofta graviditeten längre avan-
cerad vid tiden för avbrytandet med den
gamla lagen än med den nya. På grund
av detta samt tillkomsten av ny teknik
skilde sig abortmetoderna.

På 1940- och 1950-talen var cervix-
dilatation med Hegarstift eller lamina-
ria följt av exeres det vanliga, vid mer
avancerad graviditet användes vaginalt
kejsarsnitt. På 1960-talet användes vid
abort efter 12:e graviditetsveckan instil-
lation av hyperton koksaltlösning extra-
eller intraamnialt, och sedan ägget fötts
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fram exeres av placentarester. På 1970-
talet började man att använda sig av
vakuumexeres vid de tidiga aborterna.
Senare tillkom cervixdilatation med
prostaglandiner, och numera framkallas
aborter även med antiprogesteron.

Mödrahälsovård: Regelbunden
graviditetsövervakning började först i
samband med att mödravårdscentraler
inrättades. Till en början hade mödra-
vården framför allt en social funktion,
men uppspårandet av förhållanden som
kunde utgöra ett hot mot mor och barn
fick allt större betydelse. Under 1940-
och 1950-talen var det, förutom livmo-
derns tillväxt, graviditetstoxikos, tbc,
hjärtfel och Rh-immunisering som stod
i fokus och efter hand även diabetes. 

En stor rubellaepidemi i början av
1950-talet medförde en hel del foster-
skador och riktade uppmärksamheten på
risken för fosterskador vid vissa virus-
infektioner. Talidomidkatastrofen på
1960-talet har medfört större försiktig-
het med läkemedel till gravida och am-
mande. Påvisandet av att rökning kunde
ge minskad tillväxt av och alkoholförtär-
ing skador på fostret har under senare de-
cennier haft stor genomslags-kraft. 

Under 1970-talet infördes Westins
gravidogram inom mödravården. Med
hjälp av detta kan man genom att fortlö-
pande mäta symfysfundusmåttet avslö-
ja avvikelser i livmoderns tillväxt. Un-
der samma decennium började man an-
vända sig av fostervattenprov för att
diagnostisera allvarliga sjukdomar och
defekter hos fostret. Flera andra meto-
der för fosterdiagnostik har tillkommit,
och deras användning är föremål för
diskussion.

Förlossning: Avlyssning av foster-
ljuden, iakttagande av fostervattnets ut-
seende och palpation av livmoderns
kontraktioner och av cervix öppnings-
grad samt registrering av värkfrekven-
sen användes sedan gammalt för att be-
döma fostrets tillstånd och värkarbetets
kvalitet. På 1960-talet började man på
en del kliniker använda sig av elektro-
nisk övervakning med kardiotokogra-
fer, CTG, och på 1970-talet började
CTG-övervakning användas över hela
landet. 1962 lanserade Saling en metod
att bestämma pH i blod från fosterskal-
pen, för att därmed få en uppfattning om
eventuell hotande fosterasfyxi. En
kombination av CTG och skalp-
blodsundersökning ger säkrare bedöm-
ning av fostrets tillstånd. 

Förutom lustgas och slutnarkos an-
vände man på 1940- och 1950-talen
morfin eller petidin för smärtlindring.
Vid en del kliniker började man på
1960-talet använda blockader med lo-
kalbedövningsmedel. De metoder som
kom till användning var pudendus-
blockad (PB), paracervikalblockad
(PCB, i Sverige kallad Västerviksmeto-

den) och lokalbedövning i perineum
och bakre kommissuren. Epiduralanes-
tesi (EDA), som ger den bästa analge-
sin, fordrar insatser av narkosläkare och
kringpersonal och användes därför till
en början i begränsad utsträckning. Se-
dan riksdagen 1971 uttalat att god
smärtlindring vid förlossning borde er-
bjudas fick man ökade resurser, så att
EDA mot slutet av 1970-talet kunde er-
bjudas dem som så önskade.

Många ändringar i policy i samband
med förlossning har skett. Föräldrarna
har fått större möjligheter att påverka
detaljer i vården. Den blivande modern
kan själv välja förlossningsställning.
Fäderna släpptes på 1960-talet in på för-
lossningsavdelningen. Vårdtiden, som
förr var tilltagen för att hjälpa mam-
morna att komma igång med amning
och barnskötsel, har kortats. På många
håll sköts okomplicerade förlossningar
på avdelningar där läkarna inte normalt
är involverade. Jag kan förstå reaktio-
nen mot en alltför teknologisk inrikt-
ning av obstetriken, men det är synd att
erfarenhetsutbytet mellan barnmorskor
och läkare härigenom minskar. Om obs-
tetrikern inte behärskar den »normala»
förlossningen är hon eller han inte till
lika stor hjälp vid komplikationer.

Den perinatala mortaliteten har sjun-
kit enormt under senare decennier. Den
låg 1940 på omkring 50 promille. 1953,
då kvinnoklinikerna i stort sett kommit
igång över landet, var den 30 promille
och 1997 5,4 promille. Förbättrade lev-
nadsvillkor är väl den viktigaste orsa-
ken till minskningen, men neonatalvår-
dens och neonatalintensivvårdens för-
måga att ta hand om immatura och pre-
matura barn samt förbättrad mödravård
och förlossningsvård har också haft stor
betydelse, särskilt under senare år när
den sociala faktorn inte är lika domine-
rande. 

Även mödradödligheten i Sverige
har under påverkan av samhällsföränd-
ringar och medicinska framsteg sjunkit
kraftigt, från 215 på 100 000 födslar vid
sekelskiftet till 3,9 på 100 000 1995.

Reducera inte läkaren
till teknisk k onsult!
Som ung medicinare upplevde jag

sulfonamidernas mirakulösa effekt vid
livshotande infektioner, för vilka tidiga-
re ingen effektiv terapi fanns. Sedan
dess har jag fått uppleva många bety-
delsefulla framsteg inom medicinen i
allmänhet och mitt ämnesområde i syn-
nerhet. En del av dem har varit spekta-
kulära, som provrörsbefruktning, lapa-
roskopi, ultraljudsundersökning och p-
piller. Jag gläder mig åt neonatologins
stora framsteg. För yngre läkare kan det
synas banalt, men för mig hör tidig
uppstigning efter operation och förloss-
ning, antitrombotika, antibiotika, väts-

keterapi samt modern narkos- och in-
tensivvård till de viktiga utvecklings-
stegen.

Den stora tillfredsställelse som jag
känner över den enorma kunskapsut-
vecklingen inom obstetriken och gyne-
kologin är emellertid parad med otill-
fredsställelse över den politiska trenden
inom sjukvården. Man har mer och mer
velat förvandla läkarens roll att som pa-
tientens personliga förtroendeman leda
sjukvården till en roll som teknisk kon-
sult. Vänd trenden!
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