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Aktuellt

I 42 år har Margareta Dahlström
varit läkare. Om den tiden tyckte
hon att det kunde vara värt att
berätta för andra.

❙ ❙ – Jag har suttit vid min dator tidigare
och skrivit om mitt liv så när jag såg an-
nonsen i Läkartidningen tänkte jag pro-
va om det gick att få ihop någonting. Det
tog inte så lång tid – det var mest att fun-
dera över mitt yrkesliv och vad jag har
varit med om. Det är nyttigt och roligt att
skriva om sitt liv, säger Margareta
Dahlström.

– Jag blev glatt överraskad när jag
kom med i boken. Det kan ha berott på
att jag är äldre än de andra skribenterna
och att min berättelse var lite annorlun-
da.

Hennes berättelse sträcker sig över en
yrkesbana från 1949 till 1991. Men hon
säger att det egentligen inte är någon no-
vell hon skrivit utan mer en livsberättel-
se.

Margareta Dahlström har bott och ar-
betat som allmänläkare med egen prak-
tik i Mora sedan 1954. Läkarexamen tog

hon från Karolinska institutet 1949.
– Jag var road av att läsa och hade bra

betyg. Det var krigstider då och det var
mycket av ideella skäl jag ville bli läka-
re. Jag hade också stöd från mina föräld-
rar och tack vare det och stipendier kun-
de jag läsa.

Många kvinnor på grund av kriget
Hon berättar att cirka 15–20 av de 50 in-
tagna studenterna på KI 1949 var kvin-
nor – kriget kan ha gjort sitt till att det
ändå var så pass många kvinnor.

– Jag har aldrig känt mig påhoppad på
något sätt för att jag var kvinna och lä-
kare. Jag vet inte varför, men jag har inte
upplevt det som svårt att vara kvinnlig
läkare.

När Läkartidningen ringer har Mar-
gareta Dahlström precis varit och dansat
med pensionärsföreningen.

– Många känner fortfarande igen mig
från min tid som praktiserande läkare
och det är roligt. Det har gett mig så otro-
ligt mycket att vara läkare. 

Sara Zetterlund-Holfve

En livsberättelse 
om 42 års läkartjänst

Margareta Dahlström är pensionär sedan 1991 men har arbetat i 42 år som läkare. Hon
är en av 32 som får sin novell om läkarlivet publicerad i boken »Att vara doktor« som
utkommer i höst.

Carlanderska
ISO-certifieras
❙ ❙ Det stiftelseägda Carlanderska i Göte-
borg har som första sjukhus i landet kva-
litetssäkrats enligt ISO 9001:2000. Det
innebär bland annat att sjukhuset de se-
naste två åren har kartlagt ansvar och ru-
tiner och skaffat sig en metod för att kon-
tinuerligt förbättra kvaliteten.

– Vi har gått igenom alla tänkbara
vårdkedjor och det har varit väldigt nyt-
tigt. Det är så lätt att göra som man alltid
har gjort, säger sjukhuschefen Helge
Guthed.

ISO 9001:2000 är ursprungligen ut-
vecklat för industrin, till skillnad från
ledningssystem som utvecklats särskilt
för sjukvården, till exempel Landstings-
förbundets instrument för verksamhets-
utveckling, QUL. Men Helge Guthed
tycker att ISO fungerat bra. Att kunna
peka på en internationell standard är
dessutom en fördel, till exempel när
sjukhuset erbjuder sina tjänster till andra
länder, exempelvis Norge.

Barnkliniken i Karlskrona och Röde-
by-Nättraby primärvårdsområde i Ble-
kinge är exempel på mindre delar av den
svenska sjukvården som tidigare ISO-
certifierats.

Elisabet Ohlin
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R Premiär för europeiskt 
vetenskapsforum
❙ ❙ Ett oberoende europeiskt forum för
vetenskap arrangeras för första gången i
Stockholm nästa vecka, 25–28 augusti,
under titeln Euroscience Open Forum. 

Uppåt 400 framstående forskare från
33 länder inom och utom Europa fram-
träder. Det blir paneler, föredrag, veten-
skapscaféer, rullande speaker’s corners
och utställningar i syfte att lyfta fram ve-
tenskap och fakta som motvikt mot för-
domar, fundamentalism och politisering.

– Kunskap är Europas ödesfråga, sä-
ger initiativtagaren Carl Johan Sund-
berg, docent i fysiologi.

Tvärvetenskapliga ämnen om bl a
klimatförändringar, infektioner, etik och
arkeologi behandlas. Av intresse för lä-
karkåren tror Carl Johan Sundberg kan
vara teman som åldrandeexplosionen,
en etisk diskussion om vem som äger 
arvsmassan eller hur hjärnverksamheten
kan kartläggas, se www.esof2004.org

Arrangemanget riktar sig till alla in-
tresserade, till exempel forskare, politi-
ker, lärare, medier och näringsliv. Före-
bilden är de amerikanska AAAS-konfe-
renserna. Forumet är tänkt att återkom-
ma vartannat år någonstans i Europa,
härnäst i Tyskland. (LT)


