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D
oktor Karin står i dör-
ren till väntrummet 
som kryllar av barn 
med mjuka sjuklingar.

En giraff har ramlat och 
brutit benet. Så får vi veta 
varför skelettet behövs. Ugg-
lan Uggli har fått en fotboll i 
huvudet och är yr. Så inleds 
programmet om hjärnan.

Älgen Roffe går in i saker 
och snubblar. På doktor Ka-
rins mottagning får älgen och 
hans husse Nicolas titta på 
ett jättestort modellöga och 
veta hur synen fungerar. När 
Roffe fått prova ut ett par 
fräcka gröna solglasögon ser 
han betydligt bättre och slip-
per trilla över andra leksaker. 

En docka har ramlat och 
skrapat knäet. 

– Har du tänkt på varför 
man har hud? frågar doktor 
Karin.

– Den skyddar mot smuts 
och regn, säger dockans flick-
mamma Sol.

– Och sol – som du heter – 
och bakterier och virus, fyller 
doktor Karin i.

Sol får klippa trådarna när 
doktor Karin syr ett konst-
gjort sår.

De tio avsnitten spelades in 
på löpande band under en 
vecka förra hösten i en gam-
mal »Jan Lööf-aktig« verk-
stad i Vasastan i Stockholm 
med en hel del rekvisita inlå-
nad från Medicinhistoriska 
museet. Karin Frisell säger 

att det är ganska snubbiga 
grejer som finns på hennes 
läkarmottagning i program-
met.

– Det finns en skål med ett 
foster i formalin från 1800- 
talet och ett stort öga och så 
det där äckliga skelettet ... 
Man skulle ju 
nästan kunna 
spela in en 
skräckfilm där! 

Karin Frisell 
beskriver det som 
»doktor Krall-
känsla«. För att 
dämpa det in-
trycket säger hon 
att det var viktigt 
att doktor Karin 
bara skulle visa 
sig som världens snällaste 
doktor i programmet. 

– Lite äppelkindad och 
glad, säger hon och gör sitt 
ansikte milt och öppet.

Programmet, som kommer 
från Utbildningsradion och 
visades i Barnkanalen, bland 
annat i »Bolibompa«, i våras 
har fått mycket positiv re-

spons och är nu nominerat i 
kategorin Välmående i en 
världsomspännande tv-pro-
gramtävling i Japan.

Men det tog ett tag innan 
formen satte sig. Först gjor-
des en provfilmning på en 
barnavårdscentral. Karin 

Frisell säger att 
det gav ett tråkigt 
intryck av vård-
central och att det 
kändes konstigt 
att leka med bar-
nen och deras nal-
lar i den miljön. 
Det var program-
mets producent 
och regissör Ben-
jamin Wolff som 
redan från början 

hade idén om ett möte mellan 
dr Karin och ett barn, men 
att barnet inte skulle vara pa-
tienten.

– Han kom på den här nal-
legrejen för att barnen inte 
skulle behöva spela en roll 
utan att vi kunde leka till-
sammans som man gör hem-
ma med sina barn; leka dok-
tor! säger Karin Frisell.

På 1970-talet, när Karin Fri-
sell var barn, gjorde barnpro-
grammet »Kroppen« stort in-
tryck på henne. I »Kroppen« 
undervisade skådespelaren 
Jan Bergqvist på ett under-
hållande tålmodigt och 
mycket sjuttiotalsmässigt vis 
sig själv i form av den ifråga-
sättande, kanske lite korkade, 
killen Kalle.

– Tanken var att doktor Ka-
rin också ska bli en klassiker, 
den nya »Kroppen«, någon-
ting man kommer ihåg, säger 
Karin Frisell.

Redan när Karin Frisell var 
liten var hon mycket intres-
serad av sjukvård. 

– Min morbror var doktor 
och ibland kunde man få en 
påse med lite munskydd, 
spatlar och sprutor i julklapp. 
Det var ju coolaste presenten!

Därför valde hon också att 
utbilda sig till sjuksköterska. 
Hon hade tänkt arbeta med 
de allra minsta barnen och 
siktet var inställt på att bli 
barnmorska.

– Jag trodde att jag kanske 
skulle jobba ett par år som 

n aktuellt

intervju. I barnprogrammet »Doktor Karins stetoskop« leker 
läkaren Karin Frisell på fullt allvar tillsammans med barn och  
deras dockor och gosedjur. Under våren kunde man följa med på 
mottagningen i tio avsnitt om kroppen och dess olika organsystem.
text: sara gunnarsdotter       foto: jocke serrander

Läkaren Karin Frisell, känd från »Bolibompa«, tar emot:

»Nästa, varsågod«

Programmet … 
är nu nominerat 
i kategorin 
Välmående i en 
världsomspän-
nande tv-pro-
gramtävling i 
Japan.
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Doktor Karin tar emot gosedjur på sin mottagning. Tillsammans med barnen Ebba, Rebecka och Leon 
går hon igenom vad som händer då kroppen inte fungerar som den ska.
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Till vardags är Karin Frisell ST-läkare i anestesi och intensivvård, men under våren har vi också kunnat möta henne i »Bolibompa«.
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sjuksköterska och sedan bör-
ja barnmorskeutbildningen. 
Men då, i början av 1990-ta-
let, sökte man på arbetslivs-
erfarenhet, jag hade inte fat-
tat att det var så, och många 
som sökte hade jobbat länge. 
Så i praktiken var man tvung-
en att jobba i typ åtta år som 
sjuksköterska innan man 
hade chans att komma in på 
barnmorskeutbildningen. 
Det hade jag inte alls tänkt 
mig. 

Karin Frisell insåg att un-
der den tiden skulle hon hin-
na bli läkare i stället. Så efter 
ett halvår som sjuksköterska 
sökte hon läkarutbildningen 
på KI och kom in.

– Jag jobbade som sköter-
ska på gynakuten någon natt i 
veckan under hela utbild-
ningen. Karins Frisells plan 
var att bli gynekolog i stället 
för barnmorska. Direkt efter 
examen var hon emellertid 
först på en neonatalavdelning 
några månader eftersom det 
inte fanns plats på någon gy-
nekologisk klinik.

– Jag hade aldrig vågat ta 
det viket nu, men då var jag 
ung och dum. Eller i alla fall 
helt nyfärdig och fattade inte 
att det var ett läskigt vik, med 
sjuka nyfödda barn. Men det 
var jättelärorikt. Jag höjde 
min stresströskel avsevärt 
genom att jobba där. 

I samma veva träffade hon 
sin blivande man, som också 

just hade gått läkarutbild-
ningen. Snart väntade de tvil-
lingar tillsammans och Karin 
Frisell beslöt att hänga med 
maken till Eskilstuna där 
han sedan länge planerat att 
göra AT tillsammans med ett 
par kompisar.

– Det var fem år sedan och 

vi har blivit kvar här. 
Karin Frisell lärde känna 

några ST-läkare från narko-
sen på Mälarsjukhuset i Es-
kilstuna och fick erbjudande 
om att börja där.

– Jag tänkte att anestesi 
ändå är bra att ha, även om 
jag skulle bli gynekolog, så då 
började jag här och det var så 
himla trevligt så jag är kvar. 

Det var två och ett halvt år 
sedan. För ett och ett halvt år 
sedan fick hon ytterligare ett 
barn som hon varit föräldra-
ledig med. Hon räknar med 
att vara färdig specialist 2011 
eller 2012. 

– Om vi inte får fler barn.  

Det är kring barn som Karin 
Frisells yrkesbana ändå kret-
sar, även om det inte är på det 
sättet hon från början tänkte 
sig. Mälarjukhuset är inte så 
stort att Karin Frisell som 
specialist i anestesi och in-
tensivvård enbart kan jobba 
med barn.

– Men det är så pass stort 
att vi behöver några som är 
bra på att söva barn som vä-

ger under 10 kilo. För det är 
lite där gränsen går för om 
vem som helst kan göra det 
eller om det ska vara någon 
med lite extra utbildning.

 Därför ska Karin Frisell nu 
vara med och ansvara för 
barnanestesin på Mälarsjuk-
huset.

– Det ser jag fram emot. Jag 
tycker att det är jättekul med 
barn. Det är både lockande 
och jätteläskigt. Att söva 
barn är verkligen precision. 

Men har hon då lärt sig nå-
got av att vara barnprograms-
doktor? Är det lättare att när-
ma sig de barnen som har sett 
doktor Karin i »Bolibompa«?

– Många har trott att det 
skulle vara så, till exempel 
när jag söver barn på öron, 
säger Karin Frisell. 

– Men jag tycker snarare 
det har blivit tvärtom. En del 
blir nästan vettskrämda. 
»Hjälp, doktor Karin är här!« 
De blir inte avspända på det 
sättet jag trodde att de skulle 
bli...

Sara Gunnarsdotter

n aktuellt

n karin frisell
Namn och ålder: Karin Frisell, 
36 år.
Medicinsk specialitet: ST-lä-
kare Anestesi och intensiv-
vård. 
Bakgrund: Sjuksköterska 
med barnmorskedrömmar. 
Blev läkare i stället. Tänkte 
blir gynekolog. Färdig aneste-
siolog om ett par tre år.
Aktuell: Som doktorr Karin i 
Utbildningsradions barnpro-
gram »Doktor Karins steto-
skop«.
Familj: Gift med Fredrik som 
också är läkare. Tre barn: tvil-
lingarna Maja och Björn samt 
lilla Ebba.
Senast lästa bok: »Bitterfit-
tan« av Maria Sveland.

Överraskande egenskap/ 
förmåga: Gillar att rensa av-
lopp, haha. 
När träffade du en patient se-
nast? För nästan två månader 
sedan, fem minuter innan jag 
gick på semester.
Viktigaste hälsofrågan: Ar-
bete för kvinnors och barns 
hälsa.
Viktigaste läkarfrågan: Bätt-
re anställningsvillkor för un-
derläkare. För tillfället är jag 
upprörd över att en bekant, 
som är vikarierande underlä-
kare på en kvinnoklinik, inte 
vågar berätta för arbetsgiva-
ren att hon är gravid eftersom 
hon då riskerar att inte få sitt 
vikariat förlängt. 

intervju

Karin Frisell har själv barn »Bolibompa«-åldern men de har inte 
brytt sig om mammas tv-program något särskilt. »Min äldsta dotter 
frågade bara för att få ordning på saker och ting hur jag hade kom-
mit in i ’Bolibompa’, rent fysiskt.«

Benjamin Wolff var den som 
kom med idén och sedan 
också regisse-
rade och produ-
cerade »Doktor 
Karins steto-
skop«. Det var 
när hans egna 
barn ställde fler 
och fler frågor om kroppen 
som han tyckte att det sak-
nades ett bra tv-program för 
målgruppen.

– Jag tänkte mig något 
som inte bara skulle vara pe-
dagogiskt utan också sug-
gestivt och fantasifullt, sä-
ger Benjamin Wolff. 

Ännu finns inget bestämt 
om någon repris, men alla 
avsnitt ligger på ‹www.ur.se› 
där de går att titta på via »UR 
play«.

– Jag skulle gärna göra en 
fortsättning, och då behöver 
vi nog ha med lite mer snopp 
och snippa. Det känns som 
det saknades, säger Benja-
min Wolff.

Mer snopp och 
snippa nästa gång
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Trakasserier och förödmju-
kande behandling på arbets-
platsen ökar risken för själv-
mordstankar bland kvinnliga 
läkare. Att få tala ut om 
stressande situationer har 
däremot en dämpande ef-
fekt. Det visar en studie 
gjord vid universitetssjukhu-
sen i Stockholm och Padua, 
Italien.

2005 visade en banbrytande 
studie att kvinnliga läkare 
begår självmord mer än dub-
belt så ofta som kvinnor i all-
mänhet. Andra undersök-
ningar har bekräftat att 
självmordstankar är betyd-
ligt vanligare bland kvinnli-

ga läkare än bland kvinnor i 
andra yrkeskategorier.

Det är känt att den som ny-
ligen haft självmordstankar 
löper större risk att begå 
självmord. Därför har fors-
kare inom ramen för HOU-
PE-studien (Health and or-
ganisation among university 
physicians in six European 
countries) undersökt vilka 
faktorer som påverkar före-
komsten av självmordstan-
kar bland kvinnliga läkare 
[1]. 

Det är kvinnliga läkare vid 
Karolinska universitetssjuk-
huset och universitetssjuk-
huset i Padua, Italien, som 

medverkat i undersökning-
en. Vid båda sjukhusen rap-
porterade var sjunde kvinna 
att de tänkt på självmord de 
senaste 12 månaderna.

Bland de svenska läkarna 
hittade man det starkaste 
sambandet mellan själv-
mordstankar och upplevelser 
av trakasserier eller föröd-
mjukande behandling i arbe-
tet. För deras italienska kol-
legor var det i stället att bli 
tilldelad arbetsuppgifter 
utan att få tillräckliga resur-
ser som var den faktor som 
tydligast påverkade graden 
av självmordstankar.

Både de svenska och de ita-

lienska läkarna hade möten 
där man kunde diskutera 
stressande situationer i arbe-
tet en skyddande effekt. Lä-
kare som hade den möjlighe-
ten hade en lägre frekvens av 
självmordstankar.

I motsats till andra studier 
visar denna inget samband 
mellan de kvinnliga läkarnas 
familjesituation och graden 
av självmordstankar. Det var 
inte vanligare med sådana 
bland ensamstående eller 
barnlösa läkare.

Michael Lövtrup

1. Friedner A, et al. 2009. doi:10.1016/j.
genm.2009.04.006

Trakasserier bakom självmords- 
tankar hos kvinnliga läkare
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Åklagaren i Astrid Lind-
gren-fallet får stöd av So-
cialstyrelsens vetenskap-
liga råd i bedömningen att 
flickan fått onormalt höga 
mängder tiopental strax 
innan hon avled.

Beslut om eventuellt åtal i 
det uppmärksammade 
fallet på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus i Solna vän-
tas om några veckor. En 
knäckfråga är om det 
finns någon naturlig för-
klaring till de höga halter 
av tiopental som påvisats i 
den nyfödda flickans 
blod, eller om det, som 
åklagaren gjort gällande, 
rör sig om ett »barmhär-
tighetsmord« från den 
misstänkta narkosläka-
rens sida.

Parallellt med förunder-
sökningen utreder Social-
styrelsen händelsen. Det 
är inom ramen för den ut-
redningen som två av 
myndighetens vetenskap-
liga råd ombetts att uttala 
sig. Det rör sig om Krister 
Nilsson, docent i barn–
anestesi vid Sahlgrenska 
akademin i Göteborg, och 
Rune Dahlqvist, professor 
i klinisk farmakologi vid 
Umeå universitet.

Av ett yttrande från den 
senare framgår att båda 
två gör bedömningen att 
mycket höga doser av tio-
pental måste ha injicerats 
kort tid innan döden. En-
ligt Rune Dahlqvist är den 
koncentration som påträf-
fats i den döda flickans 
blod 20–60 gånger högre 
än den som eftersträvas 
vid terapeutisk använd-
ning av tiopental. En kon-
servativ beräkning ger en-
ligt Krister Nilsson vid 
handen att flickan måste 
ha fått minst 22 ml av en 

standardlösning 25 mg/
ml.

Rune Dahlqvist avvisar 
förklaringen att de höga 
halterna skulle bero på att 
läkemedlet omfördelats 
från vävnader till blod ef-
ter döden. Det är, skriver 
han, »ytterst osannolikt 
att denna postmortala 
förhöjning skulle kunna 
vara mer än tvåfaldig«.

De båda experternas be-
dömning baseras på resul-
taten från den rättsmedi-
cinska analysen. Rune 
Dahlqvist tillbakavisar 
den kritik som riktats mot 
Rättsmedicinalverket, 
RMV, gällande kvaliteten 
i de rättskemiska analy-
serna. Metoder och in-
strument på RMV håller 
högsta klass och persona-
len är mycket erfaren, me-
nar han, och konkluderar: 
»Något fel på RMV-nivå 
synes mig därför ytterligt 
osannolikt.«

Till medier har chefsåkla-
gare Peter Claesson tidi-
gare sagt att beslut om 
åtal troligen kommer i slu-
tet av augusti. Socialsty-
relsens utredning kom-
mer antagligen inte att 
vara klar förrän i slutet av 
september. 

– Det är en ganska om-
fattande utredning. Vi går 
igenom journaluppgifter 
och rutiner, intervjuar 
personal och inhämtar ut-
låtande från de veten-
skapliga råden. Det är lite 
som att lägga ett pussel, 
säger Staffan Blom, chef 
för regionala tillsynsen-
heten i Stockholm.

Någon notering om att 
flickan fått tiopental finns 
inte införd i hennes jour-
nal.

Michael Lövtrup

Socialstyrelsens experter:

»Onormalt mycket 
tiopental«

Svag ljusning  
i landstingens 
ekonomi
Enligt SKL:s senaste pro-
gnos ser landstingssek-
torns ekonomi i år ut att bli 
något bättre än vad man 
tidigare beräknat.

Det är ökningen av skat-
teintäkterna för 2008 som 
skrivits upp med en halv 
procentenhet efter att Skat-
teverkets preliminära tax-
eringsstatistik blivit klar. 
För landstingen betyder det 
1,2 miljarder i högre intäk-
ter.

I gengäld ser skatteun-
derlaget ut att utvecklas 
sämre 2011 och 2012 än vad 
man tidigare räknat med, 
och SKL står fast vid be-
dömningen att de flesta 
landsting kommer att tving-
as till kraftfulla sparåtgär-
der de kommande åren för 
att leva upp till balanskra-
vet, såvida regeringen inte 
skjuter till mer pengar i 
form av statsbidrag. n

Informations- 
kampanj om den 
nya influensan
Socialstyrelsen inleder un-
der vecka 34 en informa-
tionskampanj riktad till all-
mänheten om influensa A/
H1N1. Ett informationsmate-
rial om hur man skyddar sig 
själv och andra mot influ-
ensa har tagits fram och 
översatts till 16 språk.

Senare planeras ett lik-
nande material om vaccine-
ringskampanjen som vän-
tas dra i gång i slutet av 
september. Socialstyrelsen 
genomför just nu en enkät 
bland medborgarna för att 
pejla inställningen till att 
vaccinera sig mot influen-
san. Informationen om vac-
cineringen ska utformas uti-
från resultatet av enkäten. n

Privat apoteks- 
kedja öppnar sju 
nya butiker
Den tyska apotekskoncer-
nen Celesio tillkännager i 
ett pressmeddelande att 
sju nya apotek ska öppnas i 
Sverige under hösten i 
Stockholm, Göteborg, Små-
land, Blekinge och Söder-
manland.

Celesio har inte medver-
kat i budgivningen kring 
Apotekets befintliga buti-
ker utan satsar på att öpp-
na helt nya butiker. Kedjan 
ska enligt planerna omfatta 
ett 100-tal apotek när eta-
bleringen är klar. n


