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Aktuellt

Rätt om sport
Stefan Rykowski, öron,- näs,- och hals-
specialist från Täby tävlade i klass C
(45–55 år) då han nyligen vann
bronsmedalj i tennis i World Medical
and Health games i Spanien. Klass C
hade omkring 20 deltagare.

Fortsatt utgiftsökning
för aktivitetsbidrag
❙ ❙ Förra året kostade sjuk- och aktivi-
tetsersättningen 54 152 000 000 kronor,
i år beräknas slutsumman hamna på
57 176 000 000. Försäkringskassan räk-
nar med att utgifterna ökar även de kom-
mande åren.  Trots det ser försäkrings-
kassan positivt på framtiden i och med
att utgifterna för sjukpenningen beräk-
nas minska med cirka 3 miljarder om
året några år framöver. 

Vid 2005 års slut beräknas utgifterna
för sjukpenningen uppgå till nästan 33
miljarder kronor, att jämföra med nästan
36 miljarder senaste årsskiftet. Den sam-
manlagda minskningen för sjukpenning,
rehabiliteringspenning (obetydliga sum-
mor i sammanhanget) samt aktivitets-
och sjukersättningen beräknas emeller-
tid bli marginell vid kommande årsskif-
te vilket innebär 182 miljoner kronor, el-
ler cirka 2 promille mindre än ett år tidi-
gare. LT

Bli läkare i Danmark
nödlösning för svensk
❙ ❙ Av de 527 studenter som antagits till
läkarutbildningen i Köpenhamn är 124
svenskar. Men många hoppar av redan
under första året. Enligt beräkningar
från danska Videnskabsministeriet full-
följer inte ens två tredjedelar av svens-
karna sin danska läkarutbildning. 

Solveig Boesen vid Videnskapsmi-
nisteriet säger att strömhoppen av svens-
ka läkarstudenter främst beror på att an-
tagningsbeskeden i Sverige kommer se-
nare än i Danmark, framförallt om man
blir antagen som reserv. Alltså hinner
svenskarna börja utbildningen i Dan-
mark men avbryter ganska snabbt om de
kommer in på läkarutbildningen i Sve-
rige. Enligt Solveig Boesen går det dock
oftast snabbt att fylla platserna med in-
hemska reservstudenter. Däremot menar
hon att det kan vara ett politiskt problem.

– Vi har läkarbrist i Danmark. De
som främst märker av den är de äldre,
och det är en stor grupp. Missnöjesparti-
et Dansk Folkeparti fiskar röster på den
här frågan bland de äldre väljarna.

Men Solveig Boesen poängterar att
läkarbristen inte har att göra med de
svenska läkarstudenterna. LT

Professor i anestesiologi i Accra,
regeringsrådgivare i Ghana, ord-
förande i Ghanesiska läkarför-
bundet och årligen återkomman-
de sommarvikarie på Centrallasa-
rettet i Västerås sedan 1972! Det
är en kort beskrivning av ghana-
nen Yaw Adu-Gyamfis meritför-
teckning.

❙ ❙ – Goda vänner, bra arbetsförhållan-
den och sjukvård i världsklass. 

Så förklarar anestesiologen Yaw
Adu-Gyamfi varför han återkommit till
Sverige för att sommarjobba 30 gånger.

För 33 år sedan arbetade ghananen
Yaw Adu-Gyamfi på ett sjukhus i Lon-
don. När sommaren kom behövde han
dryga ut sin kassa genom ett sommarvi-
kariat. Han kunde dock inte återvända
hem till Ghana eftersom militären precis
tagit över landet i en kupp. En vän tipsa-
de honom om att det behövdes läkare i
svenska Västerås. Några  telefonsamtal
senare var allt klart och Yaw Adu-Gy-
amfi började strax därpå sitt första
sommarvikariat på Centrallasarettet i
Västerås. Sedan följde den ena somma-
ren på den andra. Endast tre somrar har
de övriga narkosläkarna i Västerås fått
klara sig utan Yaw Adu-Gyamfi.

Yaw Adu-Gyamfi beskriver arbetet i
Sverige som en energiinjektion. Som
professor och dessutom ordförande för
Läkarförbundet i Ghana arbetar han nu-
mera mest administrativt. 

Men han poängterar också kontrasten
till kliniskt arbete i Ghana.

– I Ghana arbetar vi med väldigt ba-
sal sjukvård. Det saknas pengar och ut-

rustning. Sjukdomarna och skadorna är
många gånger desamma men vi måste
klara av dem med de förutsättningar som
finns där. Man får improvisera en hel
del. Det behöver jag aldrig göra i Sve-
rige.

I september fyller Yaw Adu-Gyamfi
65 år men har inga planer på att pensio-
nera sig.

– Som professor i Ghana får jag arbe-
ta tills jag är 70 år.

Däremot vill han inte redan nu säga
om han återkommer till Västerås även
nästa år.

– När man är så gammal som jag får
man ta ett år i sänder!

Sara Gunnarsdotter
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Professorn i anestesiologi, ghananen Yaw
Adu-Gyamfi ser sitt sommarjobb på Cen-
trallasarettet i Västerås som en tradition. I
år var det trettionde gången.

❙ ❙ Genom en speciell metod för minnes-
och uppmärksamhetsövningar under 30
minuter per dag, tillsammans med föräl-
der eller lärare, kunde barn med förvär-
vade hjärnskador signifikant förbättra
bland annat minnesfunktionen efter 17
veckors övningar. 

Det framgår av en avhandling från
Institutionen för kvinnors och barns häl-
sa vid Karolinska institutet.

Neuropsykologen Ingrid Hagberg-
van’t Hooft har i sin forskning använt en
metod som kallas Amat-c, vilken även
innehåller bland annat strategiträning
och studieteknik. 38 barn i åldrarna
9–16 år ingick i studien. Barnen hade
drabbats av hjärntumörer, råkat ut för
olyckor eller fått en hjärnpåverkan på

grund av olika sjukdomar. För samtliga
barn gällde att skadan var minst ett år
gammal. 

Med hjälp av neuropsykologiska test
undersöktes barnen före och efter trä-
ningen, samt efter sex månader. Dess-
utom fick föräldrar, lärare och barnen
besvara frågeformulär om bland annat
skolprestationer och socialt beteende. 

Jämfört med en kontrollgrupp hade
behandlingsgruppen förbättrats signifi-
kant, främst på komplexa test av upp-
märksamhet och minne. Förbättringen
bestod efter sex månader. Barnen, för-
äldrarna och lärarna skattade samtliga
förbättringarna på likartat sätt.

Peter Örn

Effektiv behandling 
av barn med hjärnskador

Professor Accra evig sommarvikarie




