
❙ ❙ De kirurger som var verksamma un-
der den föranestesiologiska tiden måste
ha upplevt en förhärdande arbetsmiljö. I
brist på anestesi tvingades de lita till sin
egen förmåga, övervinna sina känslor,
stärka sin självkontroll och ha en tydlig
målsättning. Under 1940- och 50-talen
hade kirurger och andra opererande spe-
cialister fortfarande svårigheter till följd
av för få och otillräckligt skolade anes-
tesiläkare. Dessutom bidrog eternarko-
sens retning i larynx till laryngospasm,
kräkningar, aspiration och andningssvå-
righeter, som inte bara störde opera-
tionsarbetet utan också vållade postope-
rativa besvär och komplikationer.

Anestesins framväxt
Under min utbildning och tjänstgöring
inom anestesiverksamheten på Karo-
linska sjukhuset (KS) åren 1955–1972
var jag delaktig i anestesins framväxt.
Det fanns en lovande men kortvarig hi-
storisk förelöpare. Ett år efter eterns in-
troduktion i USA infördes eterruset
1847 på Serafimerlasarettet av fyra dis-
puterade kirurger, Carl Johan Ekströ-
mer (tillika professor), Carl Gustaf

Palmgren, Daniel Vincent Lundberg
och Olof August Svalin [1]. Efter en kri-
tisk utvärdering på kolleger prövades
eterrus på patienter. Resultaten fö-
redrogs på Vetenskapsakademins och
dåvarande Läkare-Sällskapets samman-
komster och publicerades. Eterrus är ett
förstadium till eternarkos, det har kort-
varig verkan och var väl anpassat till ti-
dens ekvilibristiskt snabba operationer.

De fyra kirurgernas insatser upp-
märksammades men avbröts till följd av
deras redan utstakade karriärer. En av
dem (Palmgren) hade visat innovations-
förmåga, tillämplig inom anestesiverk-
samheten, genom att på kort tid utveck-
la en distributionsapparat för eter. En
specialisttjänst hade kanske möjliggjort
en tidigare etablering av anestesikompe-
tensen i Sverige. Palmgren hade kunnat
bli en motsvarighet till John Snow i Eng-
land, känd genom sina kloroformnarko-
ser till drottning Victoria och för epitetet
»den förste anestesiläkaren«.

Först 1940 återuppstod intresset för
lansering av anestesiologi som en medi-
cinsk specialitet, även denna gång under
kirurgiskt fadderskap. Efter ett och ett
halvt års specialutbildning i USA blev
Torsten Gordh anestesiläkare på det
nyöppnade Karolinska sjukhuset och
därmed först i landet. Han var under-
ställd kirurgichefen till 1957. Med en
osjälvständig ställning och tillgång en-
dast till frivillig arbetskraft under de
första tio åren fördröjdes en effektiv kli-
nikuppbyggnad. Inordnad i sin samtids
hierarki var Gordh fram till 1957 i hu-
vudsak kirurgiöverläkarens anestesör
både i offentlig tjänst och i den tidens

privatpatientsystem, det senare som en
del av överläkarens inkomst. Därtill fö-
relåg krav på vetenskaplig meritering för
kommande självständighet. Under de
första tio åren tillsattes dock överläkar-
tjänster i Stockholm, Malmö, Göteborg,
Borås och Västerås i en första etapp. Det
rörde sig om singeltjänster vid sjukhu-
sen.

Bristen på anestesikompetens kan
framgå av följande: År 1953 gick jag
kursen i obstetrik och gynekologi på
Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Pro-
fessor Axel Ingelman-Sundberg var
kursledare och stod beredd att börja ett
kejsarsnitt. Jag var förstagångsåskådare.
Professorn pekade på mig och gav mig
order att börja narkosen. Vid patientens
huvudända stod ett litet rullbord med en
etermask och en kloroformflaska med
droppkork som enda utrustning. Jag var
helt okunnig och skulle svara för en nar-
kos av två liv. Långt senare lärde jag mig
att principen var att barnet skulle vara i
möjligaste mån narkosopåverkat för att
klara de första andetagen i sitt liv och
den blivande mamman skulle ha en ytlig
men smärtbefriande narkos utan kräk-
ningar, vilka var särskilt hotande med en
i hennes buk utrymmeskrävande gravid
uterus. I händelse av andningshotande
kräkningar skulle både jag och profes-
sorn ha varit chanslösa. Dessutom var
kloroform ett potent och svårbemästrat
narkosmedel. Jag började droppe för
droppe. Ett skrikande och livskraftigt
barn föddes. Operationen avslutades ef-
ter att ha genomförts med änglavakt. I
våra dagar skulle en sådan psykisk an-
spänning legat nära en krisgruppsinsats.
Den blivande mamman var omedveten
om att hon genomgått sitt livs sannolikt
största riskmoment dittills. Samma
aningslöshet gällde säkert också den
framstående professorn på den tiden.

Synliga framsteg
Betydelsen av fria luftvägar inpräntades
liksom att ventrikeln skulle vara tom
före narkosinledningen. Därmed börja-
de säkerhetsaspekterna växa fram.
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Medicinens utveckling under 1900-talet gällde alla specialiteter och
var på många områden dynamisk. Med tillkomsten av anestesi och
intensivvård öppnades möjligheter, särskilt för toraxkirurgi, trans-
plantation och neurokirurgi, att uppnå tidigare ogenomförbara mål.
Komplikationer och mortalitet minskade redan med elementära åt-
gärder, och sviktande vitalfunktioner kunde med allt större framgång
stödjas och korrigeras. 
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kartidningen år 1963 och var under
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Från operatörens passopp 
till självständig specialist
Anestesi- och intensivvårdsläkarens roll i 1900-talets akutsjukvård
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AGAs spiropulsator, inköpt i enstaka
exemplar, blev ett framgångsrikt steg
mot konstgjord andning och en förelö-
pare till den volymstyrda Engströmven-
tilatorn, som utvecklades i samarbete
mellan underläkaren Carl-Gunnar Eng-
ström vid Stockholms epidemisjukhus
och ingenjören Paul Herzog. 

Ventilatorn blev färdigställd i rätt tid
för att bli ett livräddande hjälpmedel vid
den polioepidemi som drabbade landet
vid 1950-talets början. Den blev också
en förutsättning för öppen toraxkirurgi
och för långtidsbehandling av utslagen
andningsförmåga. Därmed uppstod ett
viktigt forskningsområde inom anestesi-
ologin. Utvecklingen gällde både vuxna
och barn [2-4]. Resultaten blev ett vik-
tigt vidareutbildningsområde för aneste-
siläkare. Möjligheten till kvalificerat
andningsstöd blev anestesiologins första
betydelsefulla bidrag till den gryende in-
tensivvården. De snabba och tydliga
framstegen skapade stor entusiasm i vår
specialitet. Det inledde också en dyna-
misk aktivitet i form av förbättrade ar-
betsmiljöer, trimmad organisation, in-
tensiv vidareutbildning av läkare och
sjuksköterskor, både klinikvis och i stör-
re sammanhang, forskning och interna-
tionella kontakter.

Säkerheten ökar
För att göra en enkel riskbedömning av
patientens preoperativa kondition inför-
des preoperativa eller preanestesironder
i anestesiologisk regi. Tidigare fick an-
estesiläkaren den första kontakten med
patienten på operationsavdelningen. Det
framgick därvid att operatören vanligt-
vis hade begränsat sina bedömningar till
den tekniska insatsen. Intresset inriktade
sig alltmer på kontroll av andnings- och
hjärtfunktioner för att eftersträva opti-
mal verksamhet hos dessa. På grund av
personalbrist gjordes kontrollerna på ett
enkelt sätt med Wrights portabla fick-
spirometer (BOC) och med »trapprov«
med patienten under anestesiläkarens di-
rekta uppsikt. Vid behov av fördjupad
utredning anlitades fysiolog och/eller
kardiolog. Inför akut operation gavs, om
så krävdes, intravasal vätsketillförsel
och andra fysiologiska korrektioner. Des-
sa enkla åtgärder nedbringade opera-
tionsriskerna, och samtidigt fick anestesi-
läkarna en klinisk anknytning. Anestesi-
läkarnas intresse för patienterna skärpte
också operatörernas preoperativa rutiner,
vilket avspeglade sig i journalföringen.
Med lämplig anamnesupptagning upp-
fångades både läkemedelsintolerans och
underliggande sjukdomar. Nya alternativ
ökade möjligheterna att anpassa anestesi-
valet till ingreppets art och till patientens
kondition liksom till operatörens önske-
mål. Med lämplig blockad kunde också

postoperativ smärtfrihet uppnås till fördel
för tidig mobilisering.

Intensivvården föds
Anestesiläkaren inhämtar under daglig
träning i anestesiarbetet grunderna till
intensivvården. Störningar i vitalfunk-
tionerna kan uppstå genom narkoskom-
plikationer, blödningar, brister i appara-
tur och dylikt. Sådant måste omedelbart
upptäckas och avstyras. Enkla åtgärder
kan eliminera allvarliga hot. I ett större
sammanhang kan väl insatta intensiv-
vårdsåtgärder förhindra att vitalfunktio-
ner slås ut och att posttraumatiska syn-
drom utlöses.

Intensivvårdens upprinnelse kopplas
vanligen till etableringen av en ny vård-

organisation, »progressive patient
care«, som infördes 1957 i Connecticut,
USA. Det innebar att de mest observa-
tions- och behandlingskrävande patien-
terna kunde samlas till en välbemannad
specialavdelning för att åtnjuta optimal
specialistkompetens i en tid av starkt ex-
panderande medicinska specialkunska-
per i USA. Organisationen ansågs också
sänka kostnaderna. 

Medicinalstyrelsen i Sverige attrahe-
rades av idén. Detta amerikanska initia-
tiv utvecklades kanske mest under kriget
i Vietnam. Third Field Hospital i Saigon
var uppbyggt som en stor central inten-
sivvårdsverksamhet med akutmottag-
ning av de sårade via en ansluten heli-
kopterplatta. Verksamheten betjänades
av välutrustade laboratorier och röntgen.
De akuta problemen bemästrades av ru-
tinerade specialister, varefter patienter-
na fördes till angränsande operationssa-
lar och därefter tillbaka till intensivvår-
den. För rehabilitering flögs soldaterna
till USA, Japan eller Tyskland. Under
krigen i Israel fanns intensivvård till
hands redan på slagfältet i form av avan-
cerad akutvård given av anestesiläkare.
Dödstalen var markant låga bland solda-
terna, men anestesiläkarna var utsatta.

Bauer stämde fiolen
Som stipendiat studerade Åke Bauer to-
raxkirurgi på Mayokliniken i USA  1947.
Sjukhusorganisationerna i USA och Sve-
rige var väsentligt olika. Tanken på en
sammanhållen verksamhet, administre-
rad av anestesiläkare men i multidiscipli-
när samverkan, tog form. Bauer stod i
startblocken tio år innan intensivvården
kommit upp på agendan i Sverige.

Redan 1949 anmodades Bauer att
söka en vid Borås centrallasarett plane-
rad överläkartjänst i anestesiologi. Det
gjordes en överenskommelse om att
Bauer skulle inrätta en intensivvårdsav-
delning om han tillsattes på tjänsten.
Nyårsdagen 1951 tillträdde Bauer tjäns-
ten med infriat löfte om lokaler till en
verksamhet som snart skulle bli Sveriges
första intensivvårdsavdelning.

Bauer kom inte till dukat bord. Anes-
tesiutrustningen var primitiv. Exempel-
vis delades en blodtrycksmanschett mel-
lan operationsavdelningen och kirurgi-
mottagningen. Sjuksköterskorna kunde
bara ge kloretyleternarkos på öppen
mask. Övriga narkosformer var okända.
Utbildningsbehovet var omättligt. Situa-
tionen var dock inte olik förhållandena
på landets övriga sjukhus. Detta kan vara
svårt att inse för dagens människor, som
är präglade på nuvarande resursnivå.
Omvänt kan de som startade utveckling-
en på 1950-talet med all rätt undra hur en
handfull pionjärer i landet kunde driva
utvecklingen till dagens nivå under sin

Engströmventilatorn blev ett livräddande
hjälpmedel vid polioepidemin som drab-
bade Sverige i början av 1950-talet.
Modell från tiden.

Åke Bauer, överläkare i anestesiologi vid
Borås centrallasarett, stod i startblocken
tio år innan intensivvården kommit upp
på dagordningen i Sverige.
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aktiva tid. Bauer visade prov på hand-
lingskraft genom att vid sin första med-
verkan i ett direktionssammanträde an-
mäla intresse för direktionens samman-
trädesrum tillika med en annan lokal
som låg i anslutning till operationsav-
delningen, vilka bedömdes som lämpli-
ga för en intensivvårdsavdelning. 

Den häpna direktionen tillstyrkte för-
slaget. I ett första steg begärde Bauer
personal endast för dagskiftet. Denna
avdelning öppnades 1 juni 1952. Plats-
antalet begränsades till åtta. Syrgas an-
ordnades genom en central anläggning,
unik 1952. Redan i detta stadium fanns
sugar, EKG-utrustning och ventilatorer.
Efter tre månader förlängdes öppettiden
till kl 22. Från 1 december infördes öp-
pethållande dygnet runt. Med dygnet-
runtbemanning kunde vård ges vid skall-
skador och sömnmedelsförgiftningar,
som då var vanliga. Sviktande vitalfunk-
tioner, akuta hjärtrytmrubbningar och
givetvis komplikationsdrabbade opera-
tionsfall kunde behandlas. Verksamhe-
ten drevs i anestesiologisk regi och be-
greppet intensivvård etablerades. Bauer
lade ner ett betydande organisationsar-
bete på rutiner och utrustning. Det hand-
lade mycket om att skapa nya vård- och
behandlingsrutiner.

Ansvarsfrågorna
Med Bauers egna ord var det naturligt att
anestesiläkaren hade det övergripande
administrativa ansvaret för patienterna.
Organisation och samordning knöts
samman hos anestesiläkaren. De medi-
cinska ställningstagandena planerades
gemensamt med moderklinikens läkare,
som hade huvudansvar för behandling
av den grundsjukdom som hotat patien-
tens vitalfunktioner. I ett senare tillkom-

met perspektiv ansågs en ej behand-
lingsbar grundsjukdom vara en etisk för-
svarbar anledning till att avbryta me-
ningslöst stöd åt ohjälpligt tynande vital-
funktioner. Det är imponerande att Bau-
er lade fast kursen i denna känsliga sam-
arbetsfråga. Hans klarsynthet framstod
särskilt väl när författarna till den första
svenska läroboken [5] i ämnet lyckades
utforma samma regler som det visade sig
att Bauer redan 16 år tidigare utstakat.
Undervisning är upprepning, men Bauer
stämde fiolen först. Utan överord utfor-
made Bauer den första välfungerande
prototypen till en svensk intensivvårds-
avdelning alltifrån idé till grundligt ge-
nomtänkt verksamhet. Lösningarna var i
många avseenden mycket framsynta och
infördes långt senare i efterföljande
verksamheter. De 24 tekniska vårdplat-
serna fördelades på uppvaknings- och
postoperativa fall samt intensivvårdspa-
tienter. För den senare gruppen fanns
fyra isoleringsenheter. Denna avancera-
de pionjärinsats [6] fullföljdes med en
större intensivvårdsavdelning 1960, där
mellantidens tillkomna tekniska hjälp-
medel och behandlingsformer kunde
komplettera.

Från Vänersborg till Wien
Bauer stod fadder till motsvarande verk-
samheter i Vänersborg, Alingsås, Skene
och Varberg. Som längst spreds hans
konsultskap till Wien, när ett nytt uni-
versitetssjukhus byggdes där. Svensk
anestesiologisk förening förlade 1953
års vårmöte till Borås. Bauer höll också
det första föredraget i landet om ett års
erfarenheter av intensivvård. Per Erik
Wiklund tog bilder, som visar den redan
avancerade verksamheten. Wiklund tog
med sig intrycken och byggde upp en in-

tensivvårdsavdelning på Danderyds
sjukhus, som väckte intresse i Stock-
holm och Mellansverige.

Polio – en oväntad belastning 
Den just intrimmade men purfärska
verksamheten mäktade också utöver sin
basuppgift med ganska sparsam beman-
ning och en läkare inrätta en polio-
central skild från den övriga verksamhe-
ten för att under hösten 1953 och våren
1954 möta den del av polioepidemin i
landet som drabbade Västsverige. Sam-
manlagt 218 fall behandlades med ven-
tilator med en behandlingstid över ett
dygn. Man tillförde 18 ventilatorer, av
vilka 14 var av Engströms modell. Fler-
talet var i ständigt bruk. Till denna verk-
samhet tillkom observationsfall. Ökad
bemanning krävdes. Utbildningen inten-
sifierades och man lärde också upp s k
respiratorvakter, ett begrepp som måste
ha skapats i Borås. Respiratorvakter var
inte sjukvårdsutbildade men utgjorde i
intensivvårdens tidigaste skede en oum-
bärlig grupp av extrapersonal. Poliocen-
tralen genererade en betydande perso-
nalreserv, som senare kom basverksam-
heten till godo. Insatsen visade att en
väletablerad intensivvård kan förstärkas
i katastroflägen.

Utan tillgång till en intensivvårdsav-
delning organiserades en motsvarande
central under samma polioepidemi på
Roslagstulls epidemisjukhus i Stock-
holm för patienter med förlamningssym-
tom, totalt över 3 000 personer, varav
cirka 400 krävde ventilatorvård. Verk-
samheten byggdes upp av infektionslä-
kare i samarbete med otorinolaryngolo-
ger [7].

Nya tankegångar 
Den bauerska prototypen stod som god
förebild 1952–1963 när planeringen av
intensivvården på KS inte kunde lösas
enligt samma mönster. Orsaken var den
starkt decentraliserade operationsverk-
samheten. De opererande klinikerna låg
på stora avstånd från varandra, och ope-
rationsverksamheten låg inom kliniker-
na. Antingen krävdes en lösning med
flera intensivvårdsavdelningar eller en
stor central akutsjukvård, som också
skulle inbegripa en operationscentral.
Det senare krävde en omfattande om-
byggnad eller helst en nybyggnation. En
sådan möjlighet uppstod när Huddinge
sjukhus (HS) skulle byggas. Planeringen
började 1965 och sjukhuset stod färdigt
1972.

Med stöd av Medicinalstyrelsens ti-
digare utredningar och projektledning-
ens analyser framhölls akutsjukvårdens
centrala roll i det moderna storsjukhuset
och anestesiläkarens lika centrala roll i
den akuta sjukvårdsverksamheten. Alla
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Sveriges första intensivvårdsavdelning skapades av Åke Bauer på Borås central-
lasarett. Fotot taget 1966.
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akutinriktade verksamheter skulle där-
för samlas till markplanet för att undvi-
ka hisstransporter. En operationscentral
skulle läggas i nära anslutning, likaså
förlossning och röntgen. Uppvaknings-
avdelningen knöts till operationscentra-
len, men intensivvårdsavdelningen pla-
cerades utanför till följd av infektionsris-
kerna. Anestesiläkarna fick ett koncentre-
rat arbets- och utryckningsområde, och
anestesiklinikens utbildningsresurser
kunde bättre utnyttjas. 

I samband med planeringen av inten-
sivvårdsavdelningen på KS (1963) kon-
sulterades landets sjukhushygienikers
specialistförening för att precisera kraven
på isolering och isoleringstekniska ar-
betsrutiner. Den samlade expertisen utta-
lade sig för isoleringsenheter som grund-
regel. På HS förstärktes kraven med tan-
ke på att infektionsklinikens patienter
kunde behöva intensivvård. Man förvän-
tade sig också på HS behov av isolering
av immundeprimerade patienter i sam-
band med transplantation. Besparingsar-
gument bröt senare ned expertisens re-
kommendationer, och det påbjöds att
större delen av isoleringsresurserna skul-
le bytas ut mot flerpatientenheter. Man
glömde därvid bort att isoleringsenheter
också kunde användas som enskilda rum.
Det förorsakade en debattartikel i Läkar-
tidningen under medverkan av främst in-
fektionsläkare och sjukhushygieniker.
Inlägget hade som motto »snabb isolering
lönsam åtgärd« [8]. Infektionsspecialis-
terna påpekade att vården av svåra infek-
tioner innebär mycket stora kostnader.

Utvecklingen under seklets sista år
Vid mitten av 1970-talet var intensiv-
vårdens basorganisation och grundläg-
gande behandlingsutbud väl etablerade.
Verksamheten hade också en välfunge-
rande koppling till sjukhusets laboratori-
er och olika kliniker. Den anestesiolo-
giska verksamheten fick genom den
starka anknytningen till akutsjukvården
en gränsöverskridande och samarbets-
benägen inriktning i vardagen. Det inne-
bar utbyte av utvecklingsbara idéer och
impulser. Det gynnade både tekniska
framsteg och förbättrade behandlings-
metoderna. Härom kan andra bättre vitt-
na, men några utvecklingsområden vill
jag i korthet omnämna. 

Professor Arvid Wretlind införde nä-
ringslösningar, som vidareutvecklats
genom nya kunskaper i metabolism och
som resulterat i individuellt anpassade
dygnsportioner som till och med kan an-
passas på basis av kalorimetri och beri-
kas med elektrolyter och andra viktiga
tillsatser. Det har också skett en betydan-
de utveckling inom dialystekniken, som
medger att dialys kan genomföras med
mindre krav på medverkan av njurmedi-

cinsk expertis och där kontinuerlig he-
mofiltration/dialys kan bemästra även
höggradig övervätskning till förmån för
fullt utnyttjande av intravenös nutrition.
Inte bara problem med antibiotika-
resistenta mikroorganismer utan också
rik tillgång på nya antibiotika har skapat
stora krav på val av lämpligaste antibio-
tikum för adekvat infektionsbehandling.
Detta har fått en god lösning i det att in-
fektionsklinikens läkare deltar i ronder
för att bestämma infektionsbehandling,
däri inbegripet svampinfektioner. Även
ventilationsbehandling, som utveckla-
des starkt redan vid seklets mitt, har för-
bättrats till följd av tekniska framsteg
som medger optimal individuell behand-
ling. Kardiell diagnostik har berikats
med ultraljud, som påtagligt förbättrat
och förenklat kardiologiska bedömning-
ar.

Spänningar och motsättningar
När en ny specialitet växer fram och
dessutom starkt är det naturligt att eta-
blerade auktoriteter reagerar med allt-
ifrån positiv nyfikenhet till kritisk miss-
tänksamhet. I patientrummen på dåva-
rande privatavdelningarna på KS an-
slogs en rådgivande taxa för kirurgernas
arvoden vid olika operationer. Snart till-
kom tillägget att 10 procent på kirurgens
honorar skulle utgöra arvode åt »narkos-
läkaren«. Det kunde svårligen tolkas an-
norlunda än att anestesiläkarens insatser
hade ett väsentligt lägre värde. Såväl pa-
tienter som personal måste ha undrat om
»narkosläkaren« var kirurgens betjänt,
caddy eller bollkalle.

I ett nummer av Sjukhusläkaren [9]
refererar Sjukhusläkarföreningens ord-
förande till en artikel i British Journal of
Surgery, som anger att risken att dö vid
stora kirurgiska ingrepp är fyra gånger
större i England än i USA för likvärdiga
patientgrupper och åtgärder. Förklaring-
en är att hårda besparingar i den engels-
ka sjukvården vållat brist på intensiv-
vårdsplatser, kompetenta läkare och
sjuksköterskor. Sjukhusläkarförening-
ens ordförande varnar för samma ut-
veckling i Sverige som följd av avisera-
de besparingar. Mot bakgrunden av des-
sa två tidsspeglar blev det en mäktig
överraskning när professorn i kirurgi,
Tore Scherstén, avstod från att beröra
anestesi och intensivvård i sin översikt
av utvecklande läkarinsatser under
1900-talet i Läkarförbundets jubile-
umsbok [10]. Från de kirurgiska patien-
ternas synpunkt har dock insatserna up-
penbarligen varit betydelsefulla.

Med kirurgin som ympstam utveck-
lades också urologi, rekonstruktiv kirur-
gi, ortopedi och en lång rad andra speci-
aliteter. Redan 1961 hade Clarence Cra-
foord [2] visat att skalpellen inte kunde

lösa alla problem. Han sörjde för till-
komsten av nya banbrytande hjälpmedel
och verkade för samarbete med specia-
lister och andra utvecklingsberikande
medaktörer till gagn för operativ teknik
och för bemästrande av sviktande vital-
funktioner under den för patienten dubb-
la belastningen av operativt trauma och
tärande grundsjukdom. Crafoord gav
full erkänsla åt alla insatser som bidrog
till hans specialitets, toraxkirurgins, ut-
vecklingsmöjligheter.

1900-talet blev kirurgins skördetid.
Århundradet är det första i kirurgins långa
historia, där tillblivelsen av anestesi och
intensivvård i samspel med utvecklingen
i andra medicinska specialiteter tillfört
kirurgin spelrum för utveckling. För an-
estesiläkarna har utvecklingen under sek-
let varit uppmuntrande genom det lycko-
samma utfallet av nytta i förening med
glädje över framstegen. Olof von Dalin
formade på sin tid sitt tänkvärda motto:
»Den tar hem spelet som förenar det nyt-
tiga med det nöjsamma.« Artikelförfatta-
ren hoppas att professor Scherstén fått sin
andel av vinstutfallet.
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