
M
edicinens utveckling under
de senaste årtiondena har
radikalt ändrat de flesta
förhållanden inom sjukvår-

den. Tror vi i alla fall. Men det är inte
alltid sant. Somligt har ändrats avse-
värt, medan annat är sig förunderligt
likt.

»Arbetstakten har ökat till jäkt, vilket
gör att ingen hinner med att intressera
sig för människan bakom sjukdomsfal-
let. Sköterskan är helt upptagen av sitt
tempoarbete, och läkaren blir mer och
mer en laboratorie- och pappersdoktor.
Ingen har tid att sätta sig in i patientens
personliga villkor: hans hemmiljö, hans
ekonomiska ställning, hans bekymmer
för familjen, hus och hem med mera.«

Visst låter det som en nutida klagan
från en medicinare som är medveten
om de personliga förhållandenas bety-
delse för patientens hälsa, men som
bara har tid att ägna sig åt den medi-
cinska delen av patientens historia?
Ändå är citatet hämtat från ett föredrag
från 1949.

Den som höll föredraget var min
morfar Johan Widén, kirurg och lasa-
rettsläkare. Inför sin pensionering sam-
manfattade han sina erfarenheter av
drygt två årtionden på Karlskrona lasa-
rett i ett föredrag för stadens läkarför-
ening. 

I föredraget – ett maskinskrivet ma-
nus på 23 sidor – beskrivs både förhål-
landen som för en nutida läsare känns
främmande och sådana som känns be-
kanta, som jäktbekymren ovan. Nog in-
billar man sig idag att läkarna förr verk-
ligen kunde ta sig tid med patienterna
utan att jäkta från den ena till den andra
... Men så var det alltså inte, åtminstone
inte ur deras eget perspektiv. 

Johan Widén kom till Karlskrona redan
1905. Då var han medicine studerande
och skulle göra värnplikt som sjukvår-
dare vid Flottan. I föredraget beskriver
han hur de unga medicinarna varje

morgon väcktes klockan 5, fast tjänst-
göringen på sjukhuset inte skulle börja
förrän två timmar senare. »Mellantiden
tillbragte vi på sofforna i Hoglands
park, där vi satt och läste Blekinge

Läns Tidning eller fortsatte att sova«,
skriver han.

Arbetet på sjukhuset var inte mycket
mer meningsfullt. Medicinarna sattes
att putsa dörrhandtag, svabba golv,
tömma hinkar och stå i givakt vid dör-
rarna på ronderna, men fick inte göra
något egentligt sjukvårdsarbete.

När världskriget kom 1914 möttes
gruppen återigen i Karlskrona. De var
då beredskapsinkallade, bodde på hotell
och fick gå i civila kläder, och hade
inget alls att göra. Man fördrev tiden

med glada samkväm, skriver min mor-
far, som i förbigående noterar att pun-
schen dåförtiden bara kostade 1 krona
och 35 öre för en halva.

Så småningom blev det dock riktigt lä-
kararbete i Karlskrona. 1917 fick han
en tjänst som sjukhusläkare vid Flot-
tans sjukhus, och 1928 tjänsten som
överläkare vid Karlskrona lasarett. 

Lasarettsöverläkare var den tidens
beteckning för chefläkare. Till att börja
med hade den nye chefläkaren inte
många andra läkare under sig. Hela lä-
karstaben bestod år 1928 av Johan Wi-
dén plus två underläkare. »Det är kus-
ligt att nu tänka sig att vi tre skulle sva-
ra för det hela: kirurgi, invärtes medi-
cin, ögon, röntgen, laboratorium och
hela den öppna sjukvården«, skriver
han. 

1949 hade antalet läkare ökat till 18,
samtidigt som sjukhuset byggts ut och
antalet vårdplatser ökat från 158 till
438. Antalet patienter hade stigit i mot-
svarande mån, medan medelvårdtiden
sjunkit från 22 till 15 dagar.

När det gäller kirurgin, min morfars
specialområde, hade vissa ingrepp ökat
i högre grad än totalantalet patienter.
Det gällde t ex ventrikelresektioner,
prostatektomier, ingrepp vid cancer coli
och recti, kejsarsnitt och galloperatio-
ner.

Andra ingrepp hade blivit mer ovan-
liga under perioden. Antalet osteomye-
lituppmejslingar och »öronuppmejs-
lingar« hade minskat, och empyema
pleurae-operationer hade i stort sett
upphört att göras, beroende på nya lä-
kemedel.

Det hade ju hunnit komma många
sådana vid den här tiden. Insulin, sulfa-
preparat, penicillin, streptomycin, he-
parin m fl gav läkarna nya möjligheter,
liksom nya tekniker som röntgen, strål-
behandling, blodtransfusioner, bättre
narkosmetoder med mera.

»I sanning, sjukvård nu och för 20–
30 år sedan är inte samma sak. Endast
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Lasarettsöverläkare Johan Widén vid
Karlskrona lasarett, omkring 1928.



den som själv varit med om hela denna
väldiga frammarsch kan riktigt förstå
vad det innebär«, skriver Johan Widén
– ett uttalande som, lätt omformulerat,
skulle vara lika giltigt idag.

Ett annat uttalande som fortfarande
känns aktuellt är det i inledningen be-
skrivna klagomålet över jäkt, tempoar-
bete och brist på tid för patienten. Ett
tredje är bekymret över svårigheterna
med att skaffa personal. »Det är en
både stor och allvarlig och svårlöst frå-
ga, som kastar sin skugga över framti-
dens sjukhusvård«, heter det i föredra-
get. Läget på personalfronten var tydli-
gen detsamma år 1949 som år 2001. 

De »katastrofalt ökade sjukhuskost-
naderna« känns också igen. Dagskost-
naden för vård vid Karlskrona lasarett
hade stigit från 5 till 20 kr per dag från
slutet av 1920-talet till slutet av 1940-
talet, och totalkostnaden för driften
hade ökat ännu mer: från 310 000 till
2 640 000 kronor.

Men, precis som idag beror mycket
av kostnadsökningarna på nya läkeme-
del och nya behandlingsmöjligheter
som till exempel röntgen. »Tänk på vad
man därigenom vinner i människoliv
och i förkortning av vårdtiden! Ingen
kan väl tvivla på att dessa hjälpmedel
betyder en väldig besparing även rent
ekonomiskt, och dessutom ger andra
oskattbara förmåner både från samhäl-
lets och de sjukas synpunkt. Den skug-
ga som de ökade sjukvårdskostnaderna
kastar är sålunda endast skenbar«, skri-
ver min morfar optimistiskt.

Många inslag i 1940-talets medicinska

värld ter sig alltså mycket välbekanta
även ett halvt sekel senare. Det gör
även konflikten mellan traditionell me-
dicinsk vetenskap och olika alternativ-
mediciner, som Johan Widén berör
apropå en artikel i Året Runt. I artikeln
kritiseras sjukhusläkarna för despotism
och mörkläggningstendenser, och arti-
kelförfattaren hävdar att läkarna har
mycket att lära av kvacksalvarna. Des-
sas lysande marknad är, menar skriben-
ten, ett tecken på en förtroendekris
inom svensk sjukvård. 

Konflikten känns som sagt igen,
men Johan Widéns sätt att hantera den
känns däremot föråldrat. Till skillnad
mot många både inom och utom läkar-
yrket anser han inte att botemedlet lig-
ger i en ökad folkupplysning i medi-
cinska ting. En sådan kan enligt hans
åsikt bara skapa halvbildning, och
ibland göra skada genom att orsaka
missförstånd och onödig oro. 

Läkarna bör i stället, hävdar han,
hålla sig borta från både tidningar och
radio.

»Det ligger en fara i att alltför ivrigt
popularisera den medicinska vetenska-
pen. Jag tror att det är nyttigt med ett
visst avstånd mellan läkaren och pati-
enten, så som det var i gamla tider«,
skriver han.

»Läkaren bör inför patienten uppträ-
da med sakkunskapens hela auktoritet
och bör inte resonera med honom i me-
dicinska frågor som med en jämbördig i
kunskap. Det är viktigt att läkaren
strängt håller på sitt yrkes värdighet, att
han ständigt inger känslan av att stå
över den sjuke, att vara den givande.
Jag tror att det helt enkelt är nödvändigt

med denna distans för att skapa det rät-
ta förtroendet till läkaren.«

Visst anser man även idag att sättet
att bemöta patienten är viktigt för be-
handlingens resultat, och visst finns det
en placeboeffekt i blotta tilltron till lä-
karen och behandlingen. Ändå är den
självpåtagna rollen som medicinsk guru
och oomtvistlig auktoritet i regel något
passerad.

Min morfar skulle säkert bli både
chockerad och illa berörd om han såg
en nutida kollega i aktion – utan vit
rock, utan krav på att bli kallad »dok-
torn«, och utan anspråk på att besitta
hela sanningen. Förhoppningsvis skulle
ändå hans kirurgsjäl glädjas så mycket
av alla framsteg inom mikrokirurgi, la-
paroskopi etc att det skulle kompensera
sorgen över läkarnas förlorade plats på
piedestalen.
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Artikelförfattarens morfar, Johan Widén, i operationssalen på Karlskrona lasarett, tillsammans med
operationspersonalen.


