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Rökande läkare – finns dom?
❙ ❙  Förra året visade TV en del gamla
filmbekanta med Sickan Carlsson och
Hasse Ekman. Visst var det trevligt att se
detta par, duktiga skådespelare och så
trevliga att se på. Den vackra och glada
Sickan var verkligen svenska folkets fa-
vorit. 

Tidstypiskt tyckte man förstås det var
när de tog fram sina cigaretter och börja-
de blossa. Ja, det var väl så på 1950-ta-
let. Rökning var glamoröst, och man
köpte okritiskt en livsstil från USA,
sponsrad av tobaksbolagen och upp-
backad av film och nöjesliv. 

Askkoppar i föreläsningssalen
Att Sickan som doktor Sundelius i sin
vita rock behagfullt rökte sin cigarett
hörde alltså till. På den tiden rökte nog
en hel del läkare. 

Jag minns en gång när den engagera-
de läkaren Erik Carlens beskrev hur
upprörd han blev när han såg askkoppar-
na i en ny föreläsningssal på Karolinska.
De var till för att de blivande läkarna
skulle kunna röka medan de fick sina
lärospån, kanske om hur man botar lung-
sjukdomar ...

Carlens fick bort askkopparna så
småningom, och mycket har hänt sedan
dess. Nu röker läkarna mycket mindre än
då. Naturligtvis finns det rökande läka-
re, jag vet inte hur många procent, men
de är ganska få. 

I TV-serierna röks det friskt
Men ett viktigt opinionsbildande organ
som TV brister ofta i omdömet och
framställer rökning som något naturligt i
både sällskapsliv och arbetsliv. Nyligen
började en ny svensk deckarserie med
Sven Wollter som kommissarie och hu-
vudroll. Den filmen började med ciga-
rettbloss av honom. 

Ännu värre blev det snart när han på
sjukhuset träffade en obduktionsläkare.
Hon hade sin rena vita rock och tände sin
cigarett lika behagfullt som Sickan eller
Humphrey Bogart. De stod i obduk-
tionsrummet och rökte intill det nyobdu-
cerade liket!

Jag tycker att Sveriges läkare borde
resa sig som en man/kvinna och säga att
detta är en nidbild, sådana läkare finns
inte. Ett obduktionsrum är en arbetslokal
och ska vara rökfri. Det har gällt länge,
inte bara enligt Tobakslagen från 1993
utan även enligt de regler från Arbetar-
skyddsstyrelsen och Socialstyrelsen som
kom 1983. Det vet jag säkert, för jag var
med och skrev dem. 

Även om det finns rökande läkare så
tror jag inte de röker i obduktionsrum el-
ler i andra gemensamma lokaler. Inte

bryter man mot lagen medvetet, varken
tillsammans med poliser eller andra. 

De allra flesta läkare röker inte, och
de få som finns visar omdöme på annat
sätt. Så hänsynslösa och omedvetna lä-
kare som i TVs »Återkomsten« finns
inte!

Följs TVs regler?
Riksförbundet Visir (Vi som inte röker)
har nyligen genomfört en bevakning av
rökning i TV-kanalerna 1–5 och funnit
att det röks alldeles för mycket i rutan.
Visir anmäler nu de båda just aktuella
TV-serierna »Återkomsten« och »An-
derssons älskarinna« till Gransknings-
nämnden för Radio och Television. 

Det finns regler som säger att man ska
vara återhållsam med att visa bruk av
droger i TV. Frågan till nämnden är om
dessa båda program verkligen har följt
dessa regler.

Arne Stråby

f d tjänsteman vid Arbetarskyddsstyrelsen

det kunde ligga och bubbla tillsammanas
med en del andra bestämmelser av sam-
ma dignitet. 

Törs man uppmana till civil ohörsamhet?
Egentligen skulle jag vilja uppmana alla
kolleger i hela Europa till civil ohörsam-
het på bred front, men dilemmat är att
den enskilde doktorn inte kan vägra skri-
va ansökningsblanketter till den enskil-
de patient som ber om det, eftersom
han/hon teoretiskt skulle kunna drabbas
av repressalier på ett eller annat sätt. Om
en ska vägra måste alla vägra! Och var-
för inte?!

Glömma det?
Men i första hand vill jag uppmana alla
er som då och då tar en sömntablett, ett
värkpiller eller en lugnande tablett för att
dämpa oron när planet lyfter: Glöm ge-
nast att ni hört talas om denna galna
förordning! Lita på att tullen uppmärk-
sammar det som är värt att uppmärk-
samma och följaktligen låter er lilla pil-
lerburk vara i fred. 

Och om tullen mot förmodan skulle
intressera sig för just er pillerburk, var
öppen och ärlig och spola i värsta fall ner
era tio tabletter i toaletten. Väl framme
vid resmålet kan ni med stor sannolikhet
gå till det lokala apoteket och köpa det
piller ni blev av med, utan mellanhänder.
Det är den bistra sanningen!

Resurserna kan användas bättre
Vi har nog av regler som inte kan till-
lämpas! Vi kan inte tillåta att jakten på
narkotika blir skäl nog för att myndighe-
terna att lägga upp nya tveksamma per-
sonregister och smygtitta i våra person-
liga toalettväskor. 

Landets läkarresurser borde använ-
das till andra uppgifter än att skriva me-
ningslösa ansökningsblanketter. Jag kan
tänka mig att även Läkemedelsverket
vill hitta på mera meningsfulla sysslor.
Om det bara fick för EU!

Christer Petersson

distriktsläkare, Växjö

I oskuldens femtital tar underläkaren
Lovisa Sundelius (Sickan Carlsson) fram
en cigarett medan hennes fästman major
Ernst C:son Kruuse (Gunnar Björnstrand)
hötter med pekfingret. Bild ur filmen
»Sjunde himlen«. © 1956 AB Svensk


