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Starten av svensk anestesis moderna 
historia kan dateras till april 1940 när 
Torsten Gordh tillträdde den första 
narkosläkartjänsten i landet vid det då 
nyöppnade Karolinska sjukhuset. In-
fluerad av den nya specialitetens ut-
veckling i Storbritannien och USA kom 
svensk och nordisk anestesiologi att 
etableras i snabbare takt än i övriga Eu-
ropa och utvecklingen till dagens speci-
alitet – anestesiologi och intensivvård 
– har skett med häpnadsväckande kraft 
och snabbhet. 

En särklassigt betydelsefull 
person inom den svenska 
anestesiologins moderna 
historia är Martin H:son 
Holmdahl, vars nyutkomna 
memoarer »Mitt liv i medi-
cinens och universitetets 
tjänst« på ett unikt sätt 
speglar den dynamiska 
framväxten av vårt äm-
nesområde under ett halvt 
sekel, men hans historia 
slutar långt ifrån där. 

Professuren i anestesi vid Uppsala 
universitet, som inrättas 1965 med 
Martin H:son Holmdahl som förs te 
innehavare, blir en språngbräda för en 
enastående universitetskarriär som via 
dekanusuppdraget för medicinska fa-
kulteten och prorektorskapet under 
Torgny Segerstedts rektorsperiod full-
bordas med utnämningen till rector 
magnificus vid Uppsala universitet 
1978. Hans rektorsperiod kommer se-
dan att sträcka sig ända till 1989.

Bokens tre delar beskriver utförligt 
och personligt hans uppväxt, utbild-
ning, familjeliv och karriär inom fysio-
logi, anestesiologi och akademi. Martin 
H:son Holmdahls horisont är Uppsalas 
men hans stora internationella kon-
taktnät, utblick och perspektiv ger ho-
nom en för vår specialitet unik ställ-
ning inom svensk medicin och svenskt 
universitetsliv under flera decennier. 

Unika får man nog även anse 
hans nära kontakter med svenskt 
näringsliv under många år vara. 
Både som medlem av Astras medi-
cinska råd och senare som styrel-
seledamot i Pharmacia hade H:son 
Holmdahl en nära inblick i två vid 
den tiden dominerande svenska ak-
törer inom den farmaceutiska indu-
strin, en position som i dag knappast 
på samma sätt kan kombineras med 

akademiska toppositioner. Skildringen 
av turerna kring Pharmacia med Volvo, 
Procordia, Kabi, Leo och i ett tidigt ske-
de även Fermenta med dess famöse chef 
Refaat El-Sayed är en föga uppbygglig 
läsning och slutet på historien blev ju 
som bekant tyvärr att Pharmacia upp-
hörde som självständigt börsbolag.

Under slutet av sina medicinstudier 
drabbade Martin H:son Holmdahl, i sin 
egenskap av ordförande i Uppsala me-
dicinares förening, samman med den 
beryktade medicinprofessorn Erik Ask-
Upmark. Den synnerligen infekterade 
striden rörde bland annat antagning av 
utländska medicinstudenter till Uppsa-
la universitets läkarutbildning. Denna 
bisarra och i grunden tragiska historia, 
som satte flera prominenta akademi-
kers civilkurage på prov, skildras i ett av 
bokens inledande kapitel och Martin 
H:son Holmdahl fick personligen utstå 

mycket obehag, men hans och andras 
rakryggade hållning mot ren rasistisk 
diskriminering är befriande läsning. 
Bland de studenter som Ask-Upmark 
tvingade till annan studieort fanns de 
senare inte helt okända professorerna 
Nina och Jerzy Einhorn. 

Utvecklingen av anestesispecialiteten i 
Sverige under 60- och 70-talet, och vid 
Akademiska sjukhuset i synnerhet, be-
skrivs utförligt i bokens mellersta del, 
»I Anaesthesias tjänst«. Denna del av 
boken, som kanske framför allt har in-
tresse för alla som är verksamma inom 
eller med nära anknytning till speciali-
teten, belyser den snabba utvecklingen 
under dessa decennier, inte minst inom 
intensivvården där den svenska/nord-
iska intensivvården ofta fick stå modell 
även internationellt. Som skolad fysio-
log med ett centralt intresse för lung-
funktion, gasutbyte och syra–basba-
lans var Martin H:son Holmdahl i hög 
grad delaktig i denna utveckling. Även 
inom den rena anestesin skedde under 
denna tid en snabb subspecialisering, 
även med tilltagande fokus på smärtbe-
handling. Man slås som läsare av den 
enorma energi som Martin H:son 
Holmdahl utvecklar både när det gäller 
forskning/utveckling och klinikled-
ning, vilket ger hans klinik en ledande 
position i Sverige. Under hela denna tid 
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I sina memoarer skriver Martin H:son Holmdahl både om sitt privatliv och om sitt yrkesliv. 
Bilden är tagen vid en promovering 2006. Foto: Pelle Johansson/UNT
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upprätthåller och utvecklar han sitt 
stora internationella kontaktnät ge-
nom ständiga resor till kongresser och 
olika medicinska centra i USA, Syd-
amerika, Europa och övriga delar av 
världen. 

Martin H:son Holmdahl och hans familj 
drabbades under 70-talet av en rad svå-
ra personliga tragedier. Det är nog för 
många av oss helt obegripligt hur han 
under dessa omständigheter så fram-
gångsrikt kunde fullgöra sina många 
krävande och skilda uppdrag. Självkri-
tiskt och ärligt låter han oss ta del av 
något av det svåraste en förälder kan 
vara med om i skildringen av sina två 
äldsta barns sjukdom och död. 

Den sista delen av boken beskriver 
tiden som rektor och de närmast följan-
de åren. Mycket rör naturligtvis speci-
fikt Uppsala universitet men författa-
ren beskriver även den nationella ut-
vecklingen inom forskning, forskar-
utbildning och inom den högre 
utbildningen. 

H:son Holmdahl sysselsätter sig ge-
nom hela boken med att belysa olika de-
mokratifrågor och deras betydelse för 
universitetet och den högre utbildning-
en som till exempel hur studentinfly-
tande kan optimeras. Rektorstidens 
alla politiska kontakter med represen-
tation och deltagande i hela ceremonie-
let kring universitetet skildras också 
utförligt i bokens sista del.

Martin H:son Holmdahls memoarbok 
skildrar en unik gärning inom svensk 
medicin och akademi avslutad med en 
lång rektorsperiod vid Uppsala univer-
sitet. Boken är skriven av en mycket 
minnesgod person och är av stor bety-
delse för att förstå utvecklingen inom 
anestesiologi och intensivvård, inom 
medicin i allmänhet och inom universi-
tetsväsendet i synnerhet, under mer än 
tre decennier. Läsaren har all anled-
ning att känna tacksamhet för det 
kraftprov som boken utgör och för den 
goda vilja och aldrig sinande energi som 
kännetecknar hans hela livsgärning. 

Lars Irestedt
överläkare, anestesi- 

och intensivvårdskliniken, 
Karolinska universitetssjukhuset, Solna
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Redaktörer och övriga författare i den-
na bok har mångårig erfarenhet av 
forskning och behandling av patienter 
med övervikt, fetma och ätstörningar. 
Boken känns relevant då den syftar till 
att sätta fokus på en ofta bortglömd pa-
tientgrupp, nämligen de som har 
en hetsätningsstörning, ofta i 
kombination med övervikt. 
Hetsätningsstörning känns än 
mer relevant att arbeta med ef-
tersom överviktiga patienter 
med detta problembeteende har 
en sämre behandlingsprognos. 
Boken är den första publicerade 
manualen specifikt för hetsät-
ningsstörning. Genom att boken 
är indelad i två tydliga avsnitt så upp-
levs den inte som alltför omfattande 
trots sina 480 sidor. 

Det första avsnittet innehåller i huvud-
sak fakta om hetsätningsproblematik 
med en problematiserande ansats. Ett 
kognitivt beteendeterapeutiskt (KBT) 
och medicinskt perspektiv på mat, 
ätande och beroende presenteras samt 
en uppdaterad och läsvänlig forsk-
ningsöversikt över empirisk behand-
ling av hetsätningsstörning och grun-
derna i KBT-behandling.

I det andra avsnittet presenteras be-
handlingsmanualen för gruppbehand-
ling av hetsätningsstörning och över-
vikt. Manualen är mycket överskådlig, 
pedagogisk och har översatts och bear-
betats för svenska förhållanden. Be-
handlingsprogrammet bygger på tre 
viktiga principer: 

1. Med hjälp av beteendeinriktade in-
terventioner bryta den onda cirkeln av 
strikt bantning eller kaotiskt ätande.

2. Med hjälp av kognitiva interventio-
ner arbeta med problematiska tanke-
mönster avseende ätande, figur, vikt och 
gemensam problemlösning. 

3. Med hjälp av vidmakthållande in-
terventioner bevara det man lärt sig, 

behålla en realistisk vikt och 
planera framåt för uppföljande 
sessioner.

Behandlingen sträcker sig 
över 20 sessioner, en gång per 
vecka.

Behandlingsmanualen är i 
första hand tänkt för psykolo-
ger och psykoterapeuter med 

kunskap i KBT att användas inom om-
råden där fetma och ätstörningsproble-
matik förekommer. Författarna före-
slår också att personal med goda kun-
skaper i KBT, hetsätningsproblematik 
och övervikt kan genomföra behand-
ling under handledning av någon med 
särskild kompetens inom ätstörnings-
området. 

Ett stort plus är att det finns tips om vi-
dare rekommenderad läsning vid kapi-
telavslut. Ett annat att författarna ge-
neröst delar med sig av kompletterande 
material i form av arbetsblad och peda-
gogiska blad till behandlingsarbetet. 
Dessa tillhandahålls på bokens webb-
plats. Minus? Ja, ett litet: det förekom-
mer några upprepningar i de olika ka-
pitlen, som ju fallet är i de flesta böcker 
där fler än en författare är med och 
skriver.

Sammanfattningsvis: en mycket am-
bitiöst skriven och användbar bok om 
behandling av en ofta bortglömd patient-
grupp. Jag rekommenderar den varmt!

Lotta Reuterskiöld,
 fil dr, leg psykolog, 

psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet

kognitiv beteendeterapi
vid hetsätningsstörning 
och övervikt 
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Hur såg en familjeläkares var-
dag ut för 200 år sedan? Vilka 
var patienterna, sjukdomar-
na, behandlingarna, resulta-
ten? Vad har ändrats fram till 
våra dagar, och vad har inte 
ändrats alls? 

Gudrun Nyberg har skrivit 
en innehållsrik, välskriven 
och läsvärd bok om stadsläka-
ren i Göteborg, Christoffer 
Carlander (1759–1848), och 
hans läkekonst. Hon har ut-
forskat och systematiserat 
Carlanders omfattande jour-
naler, 2 210 tämligen svårlästa 
sidor, som förvaras i Svenska 
Läkaresällskapets arkiv på 
Riksarkivet. Bara det är ett 
imponerande arbete som 
kan underlätta för and ra 
medicinhistoriska forskare. 
Hennes första bok utifrån 
detta material, »Dr. Carlan-
ders Göteborg«, kom härom 
året och gav även en ickegö-
teborgare en kunskapsrik 
och intressant beskrivning 
av staden och dess invånare 
på Carlanders tid. 

I den nu aktuella boken är 
det patienterna och deras 
lidanden som står i fokus. Läsaren får 
följa stadsläkaren på hans vandringar 
mellan otaliga sjukbesök. Han gör rätts-
medicinska utredningar, skriver intyg, 
övervakar barnmorskor och apotek, 
men framför allt är han familjeläkare. 
Av Göteborgs 12 000 invånare lär Car-
lander ha ansvarat för hälften. I ett brev 
till kollegan Per Afzelius 1809 skriver 
han »... min arbetsmetod, at föra Jour-
nal, som kanske är af liten och blir af 
ingen nytta, men har nu blifvit för mig 
en vana och nödvändighet för dagen, at 
jag ej därmed kan uphöra«. Hans idoga 
journalskrivande innebär att vi i dag 
kan följa patienterna med namn, ålder, 
yrke, diagnos och terapi, studera »the 

natural course of the 
disease« och följa deras 
tillfrisknande eller död. 

Vem Carlander själv var 
förmedlas genom hans 
egna ord och tankar i jour-
nalerna och i ett kapitel 
med rubriken »Personligt«, 
där hans levnadsförhållan-
den och brevväxlingar låter 
människan Christoffer Car-
lander träda fram. Boken 
har ett rikt varierat bildma-
terial i färg, som mestadels 

utgörs av författarens egna foton av då-
tidens läkemedel, läroböcker och porträtt. 
Hon redovisar sin tolkning av Carlanders 
personliga förkortningar och symboler 
och anger publicerade och opublicerade 
källor liksom ett något begränsat person- 
och sakregister. Författaren tycks inte ha 
lämnat någon möda osparad för att via ar-
kiv, museer, botaniska trädgårdar etc leta 
fram material. Boken är dedicerad till 
Hagströmerbibliotekets förvaltare Ove 
Hagelin och Gertie Johansson, som också 
här tillsammans med övriga medhjälpare 
har underlättat medicinhistorisk forsk-
ning.

Gudrun Nyberg har gjort en spännande 
och väl strukturerad genomgång av alla 

sjukdomar som Carlander möter och olika 
terapier som han använder. Hans eget ut-
trycksfulla språk tas väl tillvara och för-
fattarens eget vackra och omväxlande 
språk kompletterar och förklarar så att 
texten blir begriplig. Oavsett om man är 
läkare eller lekman, historiker av facket 
eller allmänt intresserad av medicinhisto-
ria, får man en unik och levande bild av 
hur människor levde och dog och vad en 
läkare kunde och inte kunde göra på den 
tiden. 

Boken rekommenderas varmt också som 
kurslitteratur för att spegla brytningstiden 
mellan den gamla humoralpatologins tan-
kevärld och de första stegen mot ett natur-
vetenskapligt synsätt. När Carlander bröt 
upp från Göteborg 1814 för att bosätta sig 
i Stockholm blev han hedersledamot i 
Sundhetskollegium, invald i Vetenskaps-
akademin och sekreterare i Svenska 
Läkare sällskapet, där han omnämndes 
som den främste referenten av utländsk 
facklitteratur.

Kerstin Hulter Åsberg, 
överläkare, 

Lasarettet i Enköping, adj. 
lektor i medicinsk historia, 

inst. för neurovetenskap, 
Uppsala universitet

■ recensioner

■ kultur

dr carlander 
i praktiken 
Läkekonst 1793–1814
445 sidor. 
Författare: Gudrun Nyberg. 
Förlag: Carlssons bokförlag; 
2009.
ISBN: 978-91-73-31224-0.

Familjeläkarens vardag för 200 år sedan

människan Christoffer Car-

har ett rikt varierat bildma-
terial i färg, som mestadels 

På väg från Lilla Torget i Göteborg, sekelskiftet 1800. Målning ur boken av Gustaf Wilhem Weinberg.
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