
ber och muskelvärk inte hade
sjukdomen. De nya nationella
riktlinjerna säger att konfir-
merande malariatest alltid
ska göras vid febersjukdom
med osäker orsak. 

Man kan förvänta sig att med
ökade preventiva åtgärder går
prevalensen av parasitbärare
ner, likaså andelen infekterade
myggor. Därmed sjunker inci-
densen, samtidigt som pseu-
doimmuniteten torde minska,
varför respekten för sjukdo-
men måste bibehållas och kra-
ven på god diagnostik ökas.

Trots att de kenyanska na-
tionella riktlinjerna säger att
kortvarig, icke blodig diarré
inte ska antibiotikabehandlas
sker detta rutinmässigt. Wi-
dals test används som diag-
nostikum för tyfoidfeber obe-
roende av patientens tillstånd
[3]. Även vid sårbehandling
tillgrips i första hand antibio-
tika, medan moderna princi-
per för sårbehandling inte
tillämpas.

En ökande andel långvariga
eller kroniska sjukdomar gör
att den kenyanska arbetsmo-
dellen passar allt sämre.
Grundläggande socialmedi-
cinska fakta förbises och jour-
nalförs inte, exempelvis att
barn är föräldralösa.

Sammanfattningsvis: Även
på den kenyanska landsbyg-
den tycks befolkningens häl-
sotillstånd förbättras, och
sjukdomsmönstret närmar
sig det som förekommer i Eu-
ropa. Detta ställer förändrade
krav på landets sjukvård, nå-
got som den inte tycks anpas-
sa sig till. Detsamma torde
vara förhållandet i flera afri-
kanska länder. En genomgri-
pande diskussion behövs.

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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annons

■  Man debatterar ofta läka-
rens karriär. För det mesta
gäller det givetvis karriären
uppåt. Men man har ju med
åren märkt att det även finns
en karriär nedåt. Karriärens
höjd inträffar väl mellan 40
och 55 år, när man är fullärd
och säker i sin roll, barnfost-
randet är över m m. Man kän-
ner sig kunnig och stark. 

Sedan så sakteliga i 55+-ål-
dern börjar kanske en viss
osäkerhet inträda. Alla nyhe-
ter som tränger sig på. Yngre,
duktigare och karriärsugna
kolleger pressar. Det dyker
upp ett liv utanför sjukhuset,
barnbarn icke minst. 

På TVs naturfilmer har man
sett hur äldre hjortar får det
jobbigt att hävda sig, och till
slut får de dra sig undan och
dö. Riktigt så illa går det nu
inte för den äldre doktorn.
Men kanske skulle proble-
met diskuteras och undersö-
kas litet mer, så att folk kan
dra sig ur på ett behagligt sätt
och ändå kunna vara till nyt-
ta. 

Själv har jag lyckan att få ha
en dags mottagning per vecka
på en satellitmottagning till
mitt gamla arbete samt att
rycka in litet då och då när det
behövs vid sjukdom och se-
mestrar. Jag behöver inte ar-
beta från ekonomisk syn-
punkt men gör det för att det
ger så stor tillfredsställelse.

Jag tror att många kolleger
skulle vilja göra en insats även
efter den s k pensionsdagen,
vilken är en uppfinning från
ett förgånget industrisamhäl-
le. Man kanske skulle dra ner
på arbetstiden i 60-årsåldern
för att kunna arbeta till 70?
Det skulle vara intressant att
höra andras tankar i detta
ämne.

Lennart Åberg, 70-
ögonspecialist, Kalmar; 

då och då överläkarvikarie
på Länssjukhuset i Kalmar

lennartericaberg@hotmail.com

Dra ner vid 60,
fortsätta till 70?
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