
GOD HÄLSA OCH LIVSMILJÖ
Nu har du fått ta del av några berättelser från Västerbottens läns landstings 
historia och framtid. Det finns förstås mycket mer att berätta. Landstinget  
är och förblir summan av alla medarbetares insatser och utvecklingskraft, 
politikers visioner, ny teknik, mediciner och behandlingar. Landstingets  
mål är utveckling för hela Västerbotten – en god hälsa och en bra livsmiljö.

Du kan läsa mer och se filmen om landstinget på:  
www.vll.se/hundrafemtio – DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN

FÖR BÄTTRE HÄLSA 
OCH ETT LEVANDE LÄN 

LANDSTINGET 150 ÅR LANDSTINGET 150 ÅR
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LANDSTINGET 150 ÅR

Idag gratulerar vi en gemensam bekant, en riktig 
gamling som ännu inte sett sina bästa år. Väster-
bottens läns landsting fyller 150 år!

För att uppmärksamma och fira jubilaren har 
alla vi västerbottningar fått den här tidningen. 
I några ögonblicksbilder får vi möta människor 
från historien, nutiden och framtiden. 

De flesta känner landstinget som den organi- 
sation som har hand om hälso- och sjukvård, 
som plåstrar om och förbättrar folkhälsan. 
Landstinget ordnar också med kollektivtrafik 
och stöttar föreningsliv.

Landstinget är vårt gemensamma och finns 
till för att Västerbotten ska vara ett bra län att 
leva i. Det bärs också av en vision: År 2020 har 
Västerbotten världens bästa hälsa och världens 
friskaste befolkning.

Visionen kan tyckas vara djärv, men den är 
fullt möjlig att nå och vi har bestämt oss för att 
göra det. Under sina 150 år har landstinget visat 
prov på att det går att förändra, utveckla och 
komma framåt. 

En gång i tiden innebar en tur till sjukhuset 
att man tog farväl av sina nära och kära,sanno- 
likt för evigt. 

Idag är det annorlunda. Medicinsk utveckling, 
friskare befolkning och bättre kommunikationer 
har gjort att hälso- och sjukvården är mer 
tillgänglig och närmare i vardagen. Sjukhuset 
besöker vi kanske bara över dagen, om det ens 
behövs.

Utvecklingen inom e-hälsa innebär att  
specialister via video kan prata med varandra 
eller direkt med patienten under en behand- 
ling, även om det är många mil emellan dem. 

Med ett samtal till sjukvårdsrådgivningen på 
1177 eller en enkel sökning på 1177.se kan vi få 
kunskap och information, boka tider eller förnya 
recept.

Landstinget är en aktör i ett samhälle som 
hela tiden utvecklas. Den här 150-åringen är 
pigg på att hänga med och nyfiken på att ta sig 
an framtiden med sikte mot visionen.

Så, med hopp om lycka och välgång – och 
god läsning – utbringar vi ett fyrfaldigt leve för 
150-åringen! Hurra, hurra, hurra, hurra!

EN PIGG OCH 
NYFIKEN 150-ÅRING!

REDAKTION:
Postadress: 
Västerbottens läns landsting, 
901 89 Umeå
Redaktör: Annelie Hägglund, 090-785 70 70
Foto: Jan Lindmark
Formgivning: Pondus
Tryck: Sörmlands grafiska, Katrineholm 2013

Texter: 
Jan Alfredsson, 090-785 18 51
Anja Hansen, 090-785 72 33 
Annelie Hägglund, 090-785 70 70
Josefin Nilsson, 0910-77 18 85 
Greti Ohlsson, 090-785 18 52 
Elin Sköld, 090-785 72 38
Cecilia Ståhl, 090-785 74 67

www.vll.se/hundrafemtio

SE VÅR FILM HÄR:

4–5

6–7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18–19

20–21

22–23

NORRLANDS UNIVERSITETS- 
SJUKHUS 1913   

SKELLEFTEÅ LASARETT 
1946 

LYCKSELE LASARETT 
1962 

TANDHÄLSA 1971   

UMEDALENS SJUKHUS 1986 

LANDSTINGETS VISION 2000

ANTIBIOTIKA 2006 

BARNAVÅRDSCENTRAL 
2011 

HABILITERING 2012    

NEONATALVÅRD 2013 

LÄNSTRAFIK 2013   

VÅRDUTBILDNING 2013 

GLESBYGDSMEDICIN 
2020    

VÄSTERBOTTENS  
HÄLSOUNDERSÖKNINGAR 
2024 

VÅR FRAMTIDA HÄLSA  
2050   

Detta är ett utskick till alla hushåll i Västerbottens län  
från Västerbottens läns landsting. 

PETER OLOFSSON
LANDSTINGSSTYRELSENS ORDFÖRANDE



54

NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS

JULI

1913

När Knut Harald stiger ur sängen i över-
läkarvillan morgonen den 13 juli väntar 
grötfrukost med barnen en trappa ner. 
Idag ska han inspektera bygget av Umeå 
lasaretts nya tuberkulosavdelning, hett 
efterlängtad och behövd.

Knut Harald är en framstående kirurg 
men det beröm han får handlar också om 
annat. Hans skarpa intellekt gör honom 
både stridbar och beundrad. Hans hand- 
lingskraft leder till vårdplatser, en ambu-
lansbil, tätade fönster och nya korkmattor.

Outtröttligt sprider han sin kunskap och 
sjuksköterskorna får inte bara bättre utbild-
ning, arbetsvillkor och bostäder utan också 
ett generöst stipendium att söka. 

Han är en man i sina bästa år, nyfiken, 
framsynt och energisk; hjälpande men 
också sträng och fordrande. Kort sagt  

lägger han sig i det mesta. Just denna dag i 
större utsträckning än han egentligen borde. 

FALLER HANDLÖST
För när Knut Harald inspekterar den nya 
byggnaden trampar han fel. Byggställnin-
gen saknar räcke och han faller två våningar 
rätt ner. 

”Vilken otur”, är hans första tanke när 
han vrider sig i smärtor på marken. ”Vilken 
tur”, är hans nästa när han inser att han inte 
skadat huvudet. 

Som doktor förstår han att han inte kan 
stå i en operationssal inom överskådlig tid. 
Men tänka kan han. Det finns mycket att 
tänka på och det handlar om att använda tid 
och huvud väl. Att denne Sveriges yngste 
lasarettsläkare året därpå ska jobba som 
krigskirurg i Wien och vid den italienska 

fronten anar han ännu inte. Inte heller 
att tankarna som testas vid Umeå lasarett 
ska bli grundläggande och spridas över 
världen. Han anar inte ens att just denna 
dag förändrar något vitalt för sjukvården.

ÄVENTYRLIGA OPERATIONER
I flera år har Knut Harald funderat på hur 
man säkert ska kunna operera patienter
med sjukdomar i bröstkorgen. Trots 

kirurgins stora framsteg är det fortfarande 
äventyrligt att operera hjärta och lungor. 

Knut Harald har stor arbetskapacitet och 
nära till jobbet. Får han en idé kvistar han 
över till lasarettet och testar den praktiskt. 
Det han främst grunnar på är hur patienten 
ska kunna andas när brösthålan öppnas. 
Som det nu är finns det överhängande risk 
att patienten dör när lungsäcken exponeras.

MED HUVUDET UTANFÖR
Knut Harald gillar inte den rådande teknik-
en, en metod som han ser som omständlig 
och riskfylld. Patienten opereras i ett rum 
med undertryck men har huvudet utanför 
och en halskrage som skruvas åt i hålet.

Luften tillförs via en mask eller kateter  
i svalget.

De senaste åren har han modifierat 
metoden och själv bekostat en undertrycks- 
kammare på Umeå lasarett. Knut Haralds 
idé har fördelar, inte minst att patient,  
narkosläkare och operatör finns i samma 
rum. Men trots att han med framgång  
opererar patienter med avancerad lung- 
tuberkulos är han inte nöjd. 

Egentligen tror han inte alls på under- 
trycksmetoden. Hans hypotes är istället  
att övertryck, där man blåser in luft i  
lungan, ska fungera bättre.

EN MÖJLIGHET ÖPPNAS
Benbrottet är förargligt men Knut Harald 
ser det som en möjlighet. När kollegan 
Sandler gipsat honom och han burits hem 
till familjens omsorg har han idén för sin 
sjukskrivning klar. Nu ska det forskas.  
Nu ska han hitta sin egen metod.

Forskningsmiljön 1913 är obefintlig 
och det är brister och tillkortakomman-
den som får Knut Haralds idéer att till slut 
bli banbrytande inom thoraxkirurgi och 
narkos. Han är pionjär på flera plan, först av 
framgångsrika kliniker och forskare vid det 
blivande Norrlands universitetssjukhus. 

2013 blomstrar miljön tack vare kreativa 
personer som just han. 

NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS

Nus är med 660 vårdplatser och 5 700 anställda 
länets och norra sjukvårdsregionens största 
sjukhus. Här har man lång erfarenhet av hög- 
specialiserad vård och behandlar patienter 
med komplicerade sjukdomar och skador. 
Ansvaret för regionvården omfattar 877 000 
människor spridda över halva Sveriges yta. 

Som ett av landets nio universitetssjukhus 
ansvarar Nus också för att utbilda läkare, 
sjuksköterskor med flera och för att bedriva 
forskning. Verksamheten är intensiv, med 
stark utveckling av kunskapen om sällsynta 
så kallade norrlandssjukdomar men också om 
infektioner och folksjukdomarna diabetes, 
hjärtinfarkt och cancer.

”Egentligen tror 
han inte alls på 
undertrycks-
metoden.”

UTVECKLA KONSTGJORD ANDNING

Hur Knut Harald Giertz bröt benet är inte belagt 
i arkiven. Forskningsresultaten 1913–1914 
är desto tydligare och visar att ett djur kan 
överleva förlusten av en lunga eller en lunglob. 
Studierna presenteras 1916 men uppmärksam-
mas inte på grund av kriget.

1930 utvecklar han tillsammans med Clarence 
Crafoord och Aga-ingenjören Emil Andersson 
Spiropulsatorn, en banbrytande uppfinning för 
konstgjord andning och narkos. 1932 används 
den när man för första gången helt avlägsnar 
en lunga på en cancerpatient. Crafoord 
blir pionjär inom svensk thoraxkirurgi och 
världskändis. 

1944 blir han först i världen att operera för-
trängning i aorta och 1954 den andre att utföra 
en hjärtoperation i en hjärt-lungmaskin. 

HAN FÖLL FÖR FORSKNINGEN
Ett fall från en byggställning och ett fall framåt för utvecklingen.  
För när Knut Harald Giertz, lasarettsläkare i Umeå, bryter lårbenet börjar han  
forska på heltid. Och lägger med det grunden för framtidens thoraxkirurgi.
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Knut Harald tror inte på kirurgen Sauerbruchs 
metod att patienten opereras i en undertrycks- 
kammare men med huvudet utanför. 

Hans hypotes är istället att övertryck ska 
fungera bättre.  



76

SKELLEFTEÅ LASARETT NOTERAT

DECEMBER

1946

Det är kväll och 16-åriga Kerstin Degerman 
har precis börjat sitt nattjänstgöringspass på 
kirurgavdelning D. 

Egentligen var hon för ung för att få 
arbete på sjukhuset. Men då hon, enligt 
husmor Anna, ”ser ut som hälsan själv”  
med sin stora, starka kropp får hon jobba  
i alla fall. 

– Kom tillbaka om 14 dagar, och kom 
ihåg: inget smink och inga extravaganser, 
hade husmor sagt. 

TRIVS MED LIVET
I dag, ett par månader senare, känner Kerstin 
sig väl förtrogen med rutinerna. Trots att 
arbetet stundtals är krävande, klänningen 
snäv, ögonlocken tunga och förklädet 
skaver i halsen trivs hon med sitt liv. 

Lönen, 88 kronor och 20 öre i månaden 
plus mat och husrum, är visserligen inte  

så stor. Men det är betydligt mer än hon 
tjänat som piga.

Efter att ha smort in de kvinnliga pati-
enternas hälar och ryggar med kalk, salva 
och sprit för att förebygga liggsår känner 
hon sig trygg. Hon släcker lampan och 
låter kvinnorna sova sig friskare från sina 
benbrott, nyopererade sår och gynekolo-
giska besvär. 

När Kerstin Degerman gör sitt åttonde 
nattskift på raken känns benen extra tunga.
Att sitta ner och vila de värkande fötterna 
hade varit skönt – men sånt finns det ingen 
tid till. 

För redan om några timmar, vid 4-tiden, 
måste hon väcka patienterna för att hinna 
tvätta och förbereda alla för röntgen, opera- 
tion eller bara ännu en dag i sjuksängen. 

Innan morgonrutinerna lagar hon 
handskar, tillverkar suddar av nytvättade 
kompressorer, ansar patienternas blom-
buketter och steriliserar sprutor, spetsar 
och lavemangspipor. 

I krigstider med ransonering på allt utom 
salt och tändstickor gäller det att vara både 
klok, händig och sparsam och det är precis 
vad Kerstin är. 

NATTJÄNSTGÖRING MED  
FULL SYSSELSÄTTNING

SKELLEFTEÅ LASARETT 

Förr i tiden var Skellefteå lasarett vid sidan 
av vården självförsörjande med bland annat 
eget bageri, grishus, ett stort trädgårdsland, 
syrum och väverskor. 

I dag finns inget av detta kvar. Lasarettet är 
ett länsdelssjukhus med runt 1 200 anställda 
och 195 vårdplatser. 

Sjukhuset har många specialiteter och om-
fattande kirurgisk verksamhet inom  
ortopedi, gynekologi, öron och ögon.
Här finns också en väl utbyggd rehabilite- 
ringsklinik, stor psykiatrisk verksamhet och 
länets barnlöshetsmottagning. 

Dessutom bedrivs klinisk forskning på bland 
annat hjärt- och kärlsjukdomar, slaganfall och 
optimal läkemedelsanvändning.

TBC-PATIENTER PÅ HÄLLNÄS
SANATORIUM
Lungsot, vita pesten, bröstilska och lung- 
röta. 

Få sjukdomar har så många öknamn som 
tuberkulos – men så har den också förknip-
pats med lidande och död i minst 5 000 år. 

För att bekämpa folksjukdomen besluta-
de landstinget 1919 att bygga ett speciellt 
sjukhus, så kallat sanatorium, i Hällnäs för 
patienter med tuberkulos. 

Sju år senare, 1926, flyttades de första 
patienterna från tbc-avdelningen i Umeå 
till Hällnäs för månader med vila, frisk luft 
och näringsriktig mat.1927 registrerade 
Västerbotten den högsta tbc-dödligheten 
i landet.

Sanatoriet, som hade 360 vårdplatser 
som mest, blev så småningom ett eget  
samhälle med post, apotek, tandläkare, 
skola, bibliotek och sysselsättningsterapi.

År 1970 stängdes sanatoriet och 
lungkliniken flyttades till Umeå. Men trots 
att det funnits vaccin och mediciner i mer 
än 50 år är sjukdomen långt ifrån utrotad. 
Det beror bland annat på ökat antal mot-
ståndskraftiga bakteriestammar. 

FRÅN DÅRE TILL 
PSYKISKT SJUK 
Sedan början av 1900-talet har stora  
förändringar skett, både när det gäller 
synen på psykisk ohälsa och behandlings- 
metoder. Då skiljde man på de patienter 
som gick att bota och de som inte gick att 
bota. Som behandling använde man bland 
annat isbad, insulinchocker, sömnkurer 
och lobotomi.

 I dag förespråkas en kombination av 
medicinering, psykoterapi och social- 
psykiatriska aktiviteter och stödinsatser.

TANDPROTESER
DÅTID: Det finns exempel på löständer 
eller tandproteser från 700 talet f.Kr och  
under 1700-talet började de tillverkas i 
porslin. Men det var bara ett fåtal som hade 
råd att skaffa ett par. 

I 1800-talets Västerbotten var det inte 
många som hade tillgång till tandvård. 
Tappade man tänderna fick man klara sig 
utan. Från 1910 och fram till 1950-talet var 
det vanligt att man fick sina tänder utdragna 
och ett par löständer i konfirmationspresent 
eller när man gjorde lumpen. 1960 var 23 
procent av befolkningen tandlösa i en eller 
båda käkarna.
NUTID: Idag är endast 2 procent tandlösa 
och nästan ingen av dessa är under 75 år. 
FRAMTID: I framtiden kommer nästan  
alla att ha kvar sina tänder livet ut. 

MEDELLIVSLÄNGD
DÅTID: 1863 var medellivslängden för 
kvinnor 46,37 år och för män 42,80 år.
NUTID: 2012 var medellivslängden för 
kvinnor 83,54 och för män 79,87.
FRAMTID: Om överlevnaden fortsät-
ter att förbättras som under de senaste 
decennierna förväntas hälften av de flickor 
som föddes 2011 uppnå 93 års ålder. För 
pojkarna kan hälften leva vid 91 års ålder. 

Den ökade medellivslängden beror 
till stor del på att spädbarnsdödligheten 
minskat. Under senare decennier har också 
den minskade dödligheten i hjärt- och 
kärlsjukdomar, främst stroke och hjärtin-
farkt, bidragit till att öka medellivslängden.

– Är det någon som vill ha smörj? Innan det unga vårdbiträdet släcker lampan på avdelningen 
ser hon till att patienterna ligger bra, att de har färskt vatten och insmorda hälar. 

”Lönen var 88 
kronor och 20 
öre i månaden 
plus mat och 
husrum.”
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LYCKSELE LASARETT TANDHÄLSA

– Jag älskade att vara fluortant. När jag väl kom igång ville jag aldrig sluta, berättar  
pensionerade tandsköterskan Christine Sandgren när hon ser tillbaka på sitt yrkesliv. 
Men det började inte lika muntert.

OKTOBER

1962

NOVEMBER

1971 TÄNDERNAS BÄSTA VÄN

Den första arbetsdagen är en grå och 
trist novembermorgon 1971. Lamporna 
i skolkorridoren lyser och Christine står 
utanför en femmas klassrum och tvekar. 
Hon har en tandsköterskerock på sig med 
en namnskylt på bröstet. I ena handen  
har hon en flaska med färdigblandad fluor-
lösning och i den andra en bunt plast- 
muggar i en påse.

Flaskorna och fluortabletterna hämtade 
hon igår på sjukhusapoteket. Lösningen 
blandas en tablett till en liter vatten.  

I väskan har hon ytterligare en färdig-
blandad flaska. När den tar slut måste hon 
blanda mer.  Men det är inte fluorlösningen 
som är problemet. Christine är ängslig för 
att inte klara sitt nya jobb. Hon har inte 
jobbat så mycket efter examen och nu har 
hon ensam ansvaret för två skolor.

RÄTT RUTT
Allt började för en dryg vecka sedan när 
hon fick erbjudandet att sköta fluorskölj- 
ningen på skolorna på Berghem och Marie-
hem med totalt 24 klasser. Alla eleverna 
ska fluorsköljas på två arbetsdagar vilket 
betyder cirka fem minuter i varje klass.  
Det har hon räknat ut.

Christine har också kollat klassernas 
scheman på rektorsexpeditionerna och 
försökt få en överblick över lokalerna.  
Hon har lagt upp en rutt som hon tror 
fungerar. Det gäller att inte dyka upp när 
eleverna har gymnastik eller slöjd och inte 
finns i klassrummet. 

Trots att hon vet att lärarna blivit 
informerade och pratat med barnen om att 
hon ska komma är hon nervös och torr i 
munnen. 

TAR MOD TILL SIG
Hon flyttar över muggarna till andra han-
den och knackar bestämt på dörren och  
får ett ”kom in” till svar.

– Hej! Jag heter Christine Sandgren och 
kommer från Folktandvården. Nu ska ni 
skölja med fluorlösningen i två minuter och 
sedan spotta ut. Sen får ni inte äta något 
på en halvtimme. Hon rabblar sin inövade 
ramsa en aning för fort.

Barnen stirrar på besökaren och ser lika 
förvirrade ut som hon känner sig. Hon skyn-
dar sig att dela ut muggar och häller upp 
lösningen bänkrad efter bänkrad. Barnen 
sköljer i vad som känns som en evighet och 
sedan får de gå och spotta. Hon tar väskan 

och skyndar ut. I dörren vänder hon sig om 
och säger till barnen ” vi ses nästa vecka!”

Ute i korridoren pustar hon ut. Några 
klasser till, sedan kan hon ta en rast och få 
sig en kopp kaffe i lärarrummet.

Nervositeten släpper allteftersom och 
efter några veckor känner hon sig som 
fisken i vattnet. Christine Sandgren arbeta-
de som ”fluortant” fram tills verksamheten  
i Umeå lades ned 1996.

– Jag hade världens roligaste jobb! 
Det blev mycket spex och tokigheter med 
barnen genom åren.  

FRAMTIDEN I SIKTE  
PÅ NYTT LASARETT 

Det är fyra månader sedan det invigdes  
i juni. ”Sveriges modernaste sjukhus”  
och ”ett skrytbygge som kostat 10,5 miljoner 
kronor att bygga”, har Sverker läst  
i tidningen. 

Många frågor snurrar i huvudet på den 
unge mannen: ”Var ska jag bo, hur ska jag 
ta mig runt och hur ska jag klä mig?” 

Visst är han nervös, men han känner 
också en stor iver inför arbetet på sjukhu-
set. Drömmar om ett stabilt arbete med 
goda karriärmöjligheter börjar frodas när 
han för första gången sätter sin fot där.

KAN SIN SAK
Sverker Johansson är bara 21 år gammal 
men inte helt grön inom sjukhusadministra-
tion. När han något år tidigare avslutat sin 
militärtjänstgöring fick han ett vikariat på 
sjukhuskontoret vid Hällnäs sanatorium. 

Det var en kombination av kontakter 
och skicklighet som gjorde att han fick 
det jobbet. Båda hans föräldrar arbetade 
där och dessutom kände arbetsledningen 
till att Sverker hade en realexamen med 
praktisk handelsutbildning. 

Sverker vet att han är ung men bok-
föring och redovisning det kan han.  

Så när kassören vid Lycksele lasarett ringer 
och frågar om Sverker vill arbeta vid kassa-
kontoret ett par månader tackar han med 
absolut kortaste varsel ja. 

”Här kommer en chans till ett stabilt 
arbete där jag kan få in en fot i den trygga 
landstingsverksamheten”, resonerar 
Sverker.

VISAS RUNT
Han visas runt i lokalerna och får hälsa 
på många viktiga personer, bland annat 
sjukhusintendenten, husmor, avdelnings- 
sköterskorna, läkarna, maskinchefen och 
ekonomiföreståndaren. Han lär sig fort  
att inte dua avdelningssköterskorna och 
läkarna. Här är det titlarna syster och  
doktor som gäller. 

Sverker väljer att klä sig korrekt och 
märker genast att han är rätt ute med 
den strikta looken. Han bär kavaj med 
förstärkning vid ärm och armbåge. ”Det är 
något som kommer att behövas så det inte 
går hål på kavajen efter långa dagar vid 
skrivbordet”, tänker han förväntansfullt. 

Sverker blir visad till kassakontoret där 
han ska arbeta. Där jobbar en kassör, en 
kanslist och ett kontorsbiträde.  

Han introduceras av kassören och får som 
första arbetsuppgift att hjälpa till vid försälj- 
ningen av matkuponger. Kassören som är  
i 25-årsåldern känns redan som en kompis.

Att Sverker ska jobba kvar på arbets- 
platsen i ytterligare 45 år, stiga i graderna 
och bland annat bli ekonomichef är ingen-
ting han i dagsläget vet, men han börjar re-
dan känna den familjära stämningen bland 
de 100-talet anställda på lasarettet.

FLUORSKÖLJNING 

I länet startade sköljningen i slutet av 
1960-talet som en del i en omfattande 
satsning för att förbättra barnens tand- 
hälsa. Det fanns då ”fluortanter” på varje 
Folktandvårdsklinik. I Umeå arbetade 
Christine med två andra tandsköterskor. 
Hon informerade även om tandhälsa och 
jobbade med utställningar.

Sköljningen upphörde nästan under 
1990-talet men förekommer även idag  
om behovet finns. Den sköts då av skolans 
personal med stöd av Folktandvården. 
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LYCKSELE LASARETT

Beslutet att ett lasarett skulle byggas togs  
i september 1945. Senhösten 1961 mjuk-
startade några verksamheter och i januari 
1962 var bygget helt klart.

Byggkostnad inklusive utrustning var  
13,5 miljoner kronor, vilket var mycket 
pengar på den tiden.

Lasarettet hade i början av 1990-talet som 
mest 271 vårdplatser och drygt 600 an-
ställda.  Idag har lasarettet 86 vårdplatser 
och cirka 600 anställda. 

Vid Lycksele lasarett är landstingets  
ambulanshelikopter stationerad.

Sverker Johansson har flyttat från den trygga tillvaron hemma i Hällnäs. Idag ska han 
arbeta sin första dag på kassakontoret i det nybyggda lasarettet som reser sig ståtligt 
i lappmarksmetropolen Lycksele.
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UMEDALENS SJUKHUS LANDSTINGETS VISION

Med en smäll klubbas beslutet i den varma aulan på Medlefors folkhögskola.  
Landstingsfullmäktige har nu enhälligt antagit en vision för hela landstinget.  
År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

FEBRUARI

1986

JULI

2000 KAXIG VISION STYR                                                              

Beslutet om visionen har föregåtts av inten-
siva diskussioner där man i partigrupper  
och i de dåvarande hälso- och sjukvårds-
nämnderna funderat över ordalydelsen. 

Målet är att hitta en formulering som ska 
vara ett stöd för hur politikerna ska sträva 
och tänka när de utvecklar landstinget mot 
framtiden. Ganska snabbt kom ett förslag 
med formuleringen ”världens friskaste 
befolkning”. 

INTE HELTÄCKANDE
Harriet Hedlund, ordförande i en av 
nämnderna, tycker precis som flera andra 
att förslaget är bra men att det inte täcker in 
allt. Formuleringen handlar om avsaknad av 
sjukdom och om att bota, men säger inget 
om folkhälsa. 

Lösningen blir att lägga till orden 
världens bästa hälsa. Harriet Hedlund är 
mycket nöjd med formuleringen. 

Nu när visionen är beslutad gäller det att 
jobba för att den ska förverkligas. Det är 
en vision som förpliktigar. Den säger att 
landstinget också ska jobba hälsofrämjande 
och förebyggande och då krävs samarbete 
eftersom det är så många faktorer som 
påverkar hälsan. Allt ifrån om du har vänner, 
ett jobb att gå till, äter bra och inte röker till 
att du får hjälp om du blir sjuk.

Det är massor av tankar som rusar runt i 
Harriet Hedlunds huvud. Hon ser visionen 
som ett tydligt politiskt ställningstagande 
och vet att om den ska bli verklighet måste 
utveckling, forskning och utbildning styra  
åt samma håll.

FÖREBYGGA OHÄLSA
Det enhälliga beslutet visar att många delar 
hennes uppfattning. Landstinget kan inte 
bara sitta och vänta tills alla har blivit sjuka 
och kommer som patienter. Lika viktigt 

som att bota och lindra sjukdom är det att 
jobba för att så få som möjligt ska drabbas 
av ohälsa.

”Nu är vi på väg”, tänker hon. ”Det gäller 
att vi är uthålliga.”

När visionen beslutades fanns många 
synpunkter på hur och om den är möjlig att 
uppnå. Vissa tyckte att den var alltför kaxig. 
Men nu upplever Harriet Hedlund att den 
är accepterad och utgör grunden för all 
verksamhet i landstinget.

Det lönar sig att vara lite kaxig. Sedan 
några år tillbaka har Australien en liknande 
vision och Umeå kommun och Västra 
Götalandsregionen följer i samma fotspår. 
Landstinget får bra gehör för sin vision. 

”År 2020 har Västerbotten
världens bästa hälsa  
och världens friskaste  
befolkning.”
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FÖRÄNDRINGENS VIND 
TÖMMER UMEDALEN
                             Efter en förmiddag på Regionsjukhuset återvänder mentalskötaren  

Karl-Olof och hans patient till Umedalens sjukhus i taxi. 

Det är torsdag, klockan är halv elva och 
snön ligger vit på marken.

– Nu är du klar med tre av fem behand- 
lingar. Snart mår du bättre, säger Karl-Olof 
omtänksamt och hjälper mannen ur taxin 
och in i sjukhusets varma korridor. 

Erfaren som han är vet Karl-Olof att 
elbehandling, ECT, kan hjälpa patienter 
med djup depression att må bättre och 
tillfriskna. 

Förhoppningsvis fungerar det även den 
här gången. För det var just möjligheten att 
hjälpa människor att må bättre som lockade 
honom till Umedalen på 1950-talet och som 
sedan passionerat hållit honom kvar. 

Mycket har hänt sedan han började 
jobba. Efter tider av stora överbeläggningar 
har en ny sorts psykiatri utvecklats. Idag 
har man en annan syn på patienten, nya 
effektiva mediciner och nya möjligheter att 
behandla. Det är roligt, tycker Karl-Olof, 
och tänker på tiden när det fanns särskilda 

stormavdelningar för de mest våldsamma 
och oroliga patienterna. 

ÅNGESTDÄMPANDE MEDICINER 
Med ångestdämpande läkemedel som  
dessutom blivit allt bättre är patienterna 
idag i allmänhet lugnare och dessutom  
betydligt färre. Medicinerna gör att de 
ofta inte behöver vara på sjukhus utan kan 
behandlas i öppenvård.

”Och elbehandlingen brukar också 
vara effektiv”, tänker Karl-Olof och öppnar 
dörren till avdelningen. 

DELAR UT MEDICINER 
Väl där går patienten och lägger sig, trött 
efter behandlingen. Karl-Olof letar fram 
nyckelknippan och går till medicinskåpet 
för att förbereda nästa utdelning. Med van 
hand plockar han sedan fram en bricka, en 
trave plastmuggar, avdelningens medicin-
lista och de ångestdämpande preparaten. 

Ytterligare ett steg i utvecklingen väntar 
under året. Umedalen ska avvecklas som 
andra stora mentalsjukhus och patienterna 
flytta till egna boenden och gruppboenden.

Just detta steg är Karl-Olof mer tveksam 
till. Han tror att tryggheten, gemenskapen 
och rutinerna på Umedalen är viktiga för 
patienterna och han befarar att förändring- 
en ska bli allt för stor och plötslig. 

Men för honom själv blir förändringen 
faktiskt inte så stor. En del svårt sjuka 
patienter klarar inte att flytta och en del 
kommuner kan heller inte ta emot dem

På så vis blir Karl-Olof kvar på Umedalen 
ytterligare ett tiotal år.

UMEDALENS SJUKHUS

Umedalens sjukhus öppnade 1934 och  
var ett av Sveriges största med stundtals 
över 1 000 vårdplatser. Sjukhuset avveck-
lades 1986.
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BARNAVÅRDSCENTRALANTIBIOTIKA

”Nu är de här och jag vet inte vad jag ska göra.” Det är infektionsläkare  
Stephan Stenmarks första tanke när han läser odlingssvaret från laboratoriet.DECEMBER

2006

JULI

2011

EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD                                                  

Det är en sak att känna till ett problem  
i teorin och läsa om hur sjukvården i andra 
länder kämpar för att hålla resistenta bak-
terier stången. Det är en helt annan sak när 
bakterierna dyker upp på hemmaplan.

Det börjar som en helt vanlig dag. 
Stephan går sin vanliga runda på Norrlands 
universitetssjukhus där det finns patienter 
som behöver bedömning av en infektions-
specialist. Idag har han med sig en blivande 
narkosläkare som ska lära sig mer om 
behandling av infektioner. På ett enkelrum 
på kirurgavdelningen undersöker de en pa-
tient som är ordentligt sjuk med hög feber 
och frossbrytningar. Han är vaken men har 
lågt blodtryck och är blek. 

Mannen har råkat ut för en allvarlig olyc-
ka och blivit omhändertagen på ett sjukhus 
i ett annat land i Europa innan han kom hit. 
Nu har han vårdats på Norrlands universi-
tetssjukhus i tre dygn. Han har redan fått en 
standardbehandling med antibiotika direkt  
i blodet men det ser inte ut att räcka.

MER INFORMATION
Stephan vet att det kommer att krävas yt-
terligare insatser för att rädda mannens liv. 
På väg till sjuksköterskeexpeditionen för att 
få mer bakgrundsinformation funderar han 
över vad som behöver göras. Allt talar för 

att man behöver byta antibiotikabehand- 
ling, men han måste prata med opererande 
läkare för att höra om det krävs ytterligare 
ingrepp.  

På expeditionen ser han att patientens 
odlingssvar precis kommit från laboratoriet. 
När han läser utskriften är hans första tanke 
att det här kommer han inte att kunna be-
handla. Patienten kommer kanske inte att 
klara sig! På papperet finns fyra problem-
bakterier uppradade som alla är resistenta 
mot olika sorters antibiotika.

Stephan är en erfaren infektionsläkare 
och det är första gången han befinner sig  
i en situation där han på grund av resistens 
tvivlar på att man kan hitta en fungerande 
behandling. Men han vet med all säkerhet 
att patienten inte kan vänta. Han måste 
hitta en lösning på problemet här och nu.

Han tar kontakt med laboratoriet för 
att be dem ta reda på exakt hur resistenta 
bakterierna är. Stephan diskuterar med 
kirurgen och tar kontakt med sin kollega 
och mentor för att diskutera möjliga 
lösningar. Han behöver all hjälp han kan få. 
Det gäller att se till helheten och ta reda på 
vad de tillsammans kan göra för att rädda 
mannens liv.

Sannolikt är en av de fyra bakterierna 
farligare än de andra men vilken det är går 

inte att avgöra. Problemet är att om de 
väljer fel behandling får de förmodligen 
inte en chans till. Det gäller att slå till nu 
och slå hårt. Efter mycket funderande enas 
de om en kombination av tre intravenösa 
antibiotika varav ett inte är godkänt i var- 
dagssjukvård och måste förskrivas på licens. 

KRAFTFULL BEHANDLING
40 minuter efter det att Stephan undersök-
te patienten ligger han i sängen och får den 
nya kraftfulla kombinationen av antibiotika 
direkt in i blodet. Nu är det bara att vänta. 
Om mixen fungerar tar det minst ett dygn 
innan den akuta krisen är över.  

Stephan brukar likna sjukdomförloppet 
vid en stor farkost som fått upp farten. 
När man bromsar tar det ett tag innan den 
stannar.

Den här gången går det bra. Mannen 
behöver intensivvård en tid och det tar 
nästan två veckor innan Stephan Stenmark 
är säker på att kampen mot de resistenta 
bakterierna är vunnen.

I det långa loppet vet han att vi kommer 
att förlora den kampen. Med en försiktig-
are användning av antibiotika skaffar vi oss 
tid. Till dess att det finns nya läkemedel 
som dödar bakterier.

GODA RÅD  
I TRYGG MILJÖ

Röda utslag över hela kroppen och i hårbotten är ett vanligt tecken på  
vattkoppor. Nu står Theo, drygt två år gammal, framför sin pappa Håkan 
med massor av röda, kliande utslag i ansiktet, på halsen och på magen. 

BARNAVÅRDSCENTRALER

På barnavårdscentralen erbjuds alla barn 0–6 år 
undersökning, vaccination och rådgivning. 
Under barnets första år är besöken täta för  
att se att de växer och allt är i sin ordning.  
Efter några år glesas besöken ut till ungefär  
en gång om året. 

Barnavårdscentralen finns också till för 
föräldrarnas funderingar och frågor som rör 
barnets hälsa och utveckling.

Så mycket röda prickar har Håkan aldrig 
sett på den lilla pojken tidigare så han är 
så gott som säker på att det är vattkoppor 
Theo fått. 

”Fast det är ju sommar och han var ju ute 
och lekte igår kväll, kan det vara insekts-
bett?”, frågar han sig. ”men SÅ mycket bett 
kan man ju bara inte få!”

VILL INTE JAGA UPP SIG
Theo kliar på de röda prickarna lite då 
och då men är annars sitt vanliga glada 
jag. Blemmorna tycks inte störa honom så 
mycket. Håkan tvekar om han ska kontakta 
vården eller inte. 

”Man vill ju inte vara en sådan som jagar 
upp sig över vad som helst”, tänker han.

– Vattkoppor, bett eller utslag – oavsett 
vad det är så kan så här mycket prickar inte 
vara bra, konstaterar han till slut. 

Hans fru håller med och de beslutar 
sig för att besöka barnavårdscentralen vid 
Ersboda hälsocentral i Umeå.

Utan att ha bokat tid eller ringt i förväg 
åker de dit och hoppas att någon har tid 
att kika på Theo. Det är en varm och härlig 
sommardag mitt i semestern men som tur är 
finns där en sköterska som har tid för Theo. 

Theos kontakter med sjukvården har 
inte alltid varit fria från tårar. 

Han är adopterad och kom till Sverige då 
han var nio månader gammal. Ingen vet 
exakt hur hans första månader i livet såg ut. 

När han var mindre blev han ängslig 
i sjukhusmiljö och gillade inte alls vita 
läkarrockar. Men på barnavårdscentralen är 
personalen ledigt klädd och omgivningen 
barnvänlig. Skojiga leksaker och färgglada 
affischer har en lugnande effekt på Theo.

PERSONALEN IMPONERAR
Han får ta av sig på överkroppen och 
sköterskan undersöker honom noggrant. 
Det är inte deras första besök där men 
Håkan imponeras alltid av sköterskornas 
sätt att ta situationen – de kan verkligen 
hantera barn!

– Det är myggbett, fastställer sköter-
skan och berättar att de inte är de första 
som kommit in med något de trott vara 
vattkoppor men som sedan har visat sig 
vara myggbett.

De åker hem med råd om att lindra 
klådan med kylbalsam. I framtiden ska de 
smörja in Theo med myggmedel om han 
ska leka ute i sommarkvällen.

Håkan är nöjd med besked och råd  
och glad över att få hjälp när det behövs 
som bäst. 
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HABILITERING NEONATALVÅRD

Nioåriga Julia Lundkvist visar med sin vänstertumme och ett brett  
leende vad hon tycker när pekplattan kommer fram.

APRIL

2013

Julias pekfinger flyger fram över skärmen 
och ögonen lyser av lika delar glädje och 
koncentration. För ett år sedan kunde hon 
knappt lyfta sin vänsterhand, än mindre 
använda fingrarna. 

– Det är till stor del pekplattan som 
tränat upp Julias vänstra hand, förklarar 
mamma Maria Lundkvist.

AVGÖRANDE UTVECKLING
När Julia sitter med sin skärm vid ett av 
borden på Kolbäckens barn- och ungdoms- 
habilitering i Umeå är det lätt att se hur 
mycket hon utvecklats det senaste året. 

Träningen med pekplattan har varit helt 
avgörande för hennes finmotoriska utveck-
ling. Den gör det också lättare att kommu-
nicera med både föräldrar och kompisar 
i klassen. Till exempel kan Julia med en 
speciell teckenspråks-app lära sig hur vissa 
ord ska tecknas.

– Nu använder hon plattan flera gånger 
per dag; hemma, i skolan och på habilite- 
ringen. Hennes schema ligger i pekplattan 
så att hon vet vad hon ska göra här, säger 
Gunilla Leander Persson, arbetsterapeut vid 
Kolbäckens habilitering.

Julia och hennes mamma är på besök på 
datateket vid Kolbäcken som under drygt 

20 år hjälpt barn och ungdomar med olika 
funktionsnedsättningar med deras första 
kontakt med datorer och dataprogram. 
Utvecklingen har gått fort och datorerna 
har i dag till stor del ersatts med pekplattor 
och tillhörande applikationer, appar.

– Här ska du få se, säger Gunilla och 
visar Julia vilka nya appar som finns och 
som passar för just henne.

APPOTEK 
För drygt ett år sedan startades ett ”appo-
tek” vid Kolbäcken för att göra det lättare 
för föräldrar att hitta rätt utbud av appar. 
Bara för barn som inte lärt sig läsa och 
skriva finns det cirka 900.

– Den yngsta som använt pekplatta är en 
flicka på åtta månader med en nedsättning i 
högerhanden, förklarar Gunilla för Maria. 

Motivationen att peka blev så stor att 
hon även använde sin sämre hand, som 
annars skulle vara ganska oduglig.

FINGERFÄRDIGHET
Också för Julias del handlar det mycket om 
att träna upp rörligheten i händer och fing-
rar. I hennes pekplatta finns ett stort antal 
appar för lek och för att lära.

Julia visar stolt upp en ny app för Gunilla, 

i form av ett pussel som hon lägger snabbt 
och fingerfärdigt. Pekplattan har betytt 
oerhört mycket för hennes motoriska och 
kognitiva utveckling.

Maria berättar att Julia verkligen älskar sin 
pekplatta. 
– Hon ropar: ”Mamma, paddan!”, när hon 
vill använda den. 

– Den har varit enormt bra för hennes 
minne och koncentration, hon kan bara 
försvinna in i något bra för en stund och då 
finns det bara hon och ”paddan”.

”Tummen upp”, tecknar Julia.

TUMMEN UPP FÖR PLATTAN
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BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING 

Här erbjuds råd och stöd samt habilite- 
ring till barn och ungdomar med utveck-
lingsstörning, autism, rörelsehinder eller 
andra svåra funktionshinder.

2012 startade habiliteringen med stöd av 
Hjälpmedelsinstitutet ett numera perma-
nentat projekt för att hitta pekplattor och 
appar för barns och ungdomars utveckling.  
Följ arbetet i bloggen ”Hab-appar”.

SÄKRA TRANSPORTER  
FÖR NYFÖDDA

Telefonen väcker Jon Westberg strax före fem på morgonen. Han är  
intensivvårdssjuksköterska på barn 4, neonatalvårdsavdelningen på  
Norrlands universitetssjukhus. Idag har han beredskap i transportteamet.  
En halvtimma senare är han på jobbet. 

En liten flicka har under natten fötts i 
Örnsköldsvik. Läget är kritiskt och hon 
behöver specialisthjälp. I Umeå är avdel- 
ningen full men på Karolinska universitets- 
sjukhuset i Huddinge finns plats. Jon tar 
transportkuvösen och övrig utrustning och 
åker tillsammans med en specialistläkare, 
en neonatolog, till flygplatsen där flyg- 
ambulansen väntar.

I Örnsköldsvik får de rapport av 
personalen och berättar för de nyblivna 
föräldrarna hur transporten ska gå till. Båda 
samtalen är lika viktiga för Jon.

Han säkrar andningsvägar, hjärtövervak-
ning och nålar i flickans kärl så att han ska 
kunna vaka över henne under transporten. 
Sedan säkras hon ordentligt i kuvösen. 

STÄNDIG ÖVERVAKNING
I flygplanet antecknar Jon med jämna 
mellanrum värdena på kuvösens monitor. 
Plötsligt märker han att hennes andning 
förändras. Det är andningsmasken som hon 
fick när hon föddes som glidit snett. Det är 
trångt i planet och luckorna på kuvösen är 

små, men Jon lyckas rätta till masken. Faran 
är över. Dramatik på 8 500 meters höjd vill 
han gärna undvika. 

Överlämningen i Huddinge går bra. Hur 
det går för flickan får Jon aldrig veta; hans 
uppdrag är slut och nya väntar. 

HEMTRANSPORT 
Samma dag ska Jon transportera en pojke 
som länge vårdats på barn 4, men som nu 
blivit så bra att han kan vårdas hemma i 
Sunderbyn. Transporten är planerad och 
måste göras, för barn 4 måste ha plats när 
nya nyfödda behöver intensivvård.

Tiden är knapp, pilotens flygtimmar 
håller på att ta slut. Bytet i Umeå måste gå 
snabbt men säkerheten är viktigast. I taxin 
till Bromma får Jon kontakt med sin chef. 
Idag har de tur; en annan i teamet finns på 
plats i Umeå och kan göra pojken i ordning 
för transporten. 

MIDDAG I PLANET
När Jon landar lämnar han kuvös och ut-
rustning och den lilla pojken lyfts in  

i planet. Läkaren som följt med till Hud-
dinge kliver av och en ny stiger ombord. En 
snäll sjuksköterska har skickat med middag 
som Jon äter i planet. 

Pojken i kuvösen föddes i vecka 25 och 
Jon och hans kollegor har vårdat honom på 
avdelningen i nästan tre månader. Under så 
lång tid lär man känna föräldrarna ganska väl.

På Sunderbyns sjukhus lämnar han 
pojken och säger hej då till föräldrarna som 
åkt dit i förväg. Det är dags att åka tillbaka 
till Umeå. Marginalerna är på Jons sida och 
han hinner med ett annat ambulansflyg 
som ska till Norrlands universitetssjukhus. 

Väl i planet kan Jon andas ut. Han 
tänker på den lilla pojken och lättnaden 
hos föräldrarna. Ett leende sprider sig över 
hans ansikte när planet lyfter från Kallax. 

Visst får Jon uppleva sorg i sitt arbete. 
Alla barn kan inte räddas. Men för det mes-
ta går det bra och dagar man får uppleva 
det betyder allt. Idag är en sådan dag.

NEONATAL INTENSIVVÅRD

Neonatalvårdsavdelningen, barn 4, på Norr-
lands universitetssjukhus har ett regionansvar 
för intensiv- och respiratorvård av nyfödda 
i norra regionen. Den ansvarar också för att 
transportera barnen.

Barn 4 är en intensivvårdsavdelning med  
18 vårdplatser.

Överlevnaden bland för tidigt födda som vår- 
das där är internationellt uppmärksammad och  
de bestående skadorna vid tidiga födslar är få.

Varje år genomförs över 150 transporter, hälften  
akuta och hälften planerade. De flesta sker 
med flygambulans, övriga med ambulans-  
helikopter eller ambulansbil. 

Neonatal intensivvård och luftburna inten-
sivvårdstransporter är två av profilområdena 
vid Norrlands universitetssjukhus. Övriga är 
behandling av plexus brachialisskador, kar-
diovaskulär genetik, stereotaktisk funktionell 
neurokirurgi och strålbehandling.
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LÄNSTRAFIK VÅRDUTBILDNING

Klockan är halv sju när Petra Hassellöf låser 
sin dörr och går mot Umeå Östra. Knappt 
tjugo minuter senare rullar tåget in på 
perrongen. Bland dem som går ombord 
finns många bekanta ansikten, pendlarna är 
ungefär desamma varje morgon. 

Det är ljumt i luften denna soliga för-
sommarmorgon och tåget går som klockan. 
Så har det inte alltid varit, berättar Petra. 

– När jag började pendla i februari 
hände det att tåg var inställda eller förse-
nade och vi fick åka ersättningsbuss istället. 
Men när det är 20 grader kallt kan det vara 
lika svårt att få bilen att starta, resonerar 
hon. 

Petra är tandläkare. Varannan vecka 

jobbar hon på Ersboda i Umeå och varan-
nan i Nordmaling. Hennes två arbetsplatser 
ligger fem respektive 50 kilometer från  
där hon bor. 

NYA MÖJLIGHETER 
– Jag hade inte kunnat jobba i Nordmaling 
om det inte funnits bra sätt att pendla. Tåget 
öppnar för helt nya karriärmöjligheter för 
många, säger hon. 

Bussen tar för lång tid, menar Petra, och 
att köpa en bil och köra tio mil om dagen är 
inget alternativ. 

– Det känns inte hållbart, vare sig ekono- 
miskt eller miljömässigt. Jag tror att många 
i min ålder, som är nya i arbetslivet eller 

fortfarande studerar, tänker likadant.
I vagnen ser hon här och var passagera-

re med laptops. För många går det lika bra  
att sitta och jobba eller plugga på ett tåg 
som någon annanstans. 

– I mitt jobb funkar det ju inte men  
jag tror många tycker att det är smidigt,  
säger Petra. 

27 minuter senare stiger hon av på 
Nordmalings station. En kort bussresa 
senare är hon framme på jobbet. Från dörr 
till dörr tar den 50 kilometer långa resan till 
Nordmaling bara 20 minuter längre än den 
fem kilometer långa till Ersboda. 

Regionen växer och med bra kommu-
nikationer minskar avstånden.

NY BANA – NYA MÖJLIGHETER         

BOTNIABANAN

Banan knyter ihop städer och tätorter längs 
Norrlandskusten. Den snabba persontrafik- 
en ger ökad tillgång till arbete, utbildning, 
kultur och service i området. Industrin får 
snabba och effektiva godstransporter. 

Botniabanan invigdes 2010 och är det enskilt 
längsta järnvägsprojektet i Sverige  
i modern tid. Västerbottens läns landsting 
har kostnadsansvaret för den regionala 
persontrafiken på banan. 

Botniabanan är en unik satsning som binder samman regionen och öppnar  
för helt nya möjligheter. Petra Hassellöf är en av många som pendlar.
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Plötsligt händer en olycka. Men räddaren i nöden är nära och gör allt enligt 
regelboken, precis som hon lärt sig.

Det är en varm och skön dag i Sävar. Alla är 
lättklädda och njuter av solen. Sjuksköterske-
studenten Helene Strandberg Mårtensson 
och hennes väninna Maria är ute och går. 
Vinden susar i träden och livet leker.

Framför dem, en bit bort, åker en ung 
kvinna skateboard. Hon far med ens rätt 
ner i gatan med ansiktet före i låg fart och 
blir liggande alldeles stilla.

”Vad är det som händer?” tänker 
Helene. Hon springer fram till den unga 
kvinnan, förvånad över sin egen reaktion. 
Hon känner sig rationell, lugn och trygg  
i sig själv.

Väl framme gör hon flera saker samti-
digt. Helene går igenom ABCDE-listan, 
där A är fria andningsvägar, B att personen 
andas, C koll av cirkulation och blödning,  
D grad av medvetande och E undersökning 
av hela kroppen och se till att den är 
skyddad. Det går med automatik!

KOMMUNICERAR MED 112
Men hon gör också en annan sak. Hon 
kommunicerar rakt, tydligt, högt och enkelt 
med 112 som hennes väninna ringer upp. 
Maria kopplar på högtalaren och Helene  
kan obehindrat tala med sjuksköterskan. 

Helene blir den som talar eftersom 
hennes utbildning ger henne de här 
kunskaperna.

Den unga kvinnan är medvetslös, men  
ser ut att ha fria andningsvägar, även om 
Helene inte ser några andetag. Hon ser 
många skrubbsår, men inga synliga blöd-
ningar. Kvinnans ena handled ligger i en 
konstig vinkel, förmodligen bruten. Resten 
av kroppen ser okej ut.

– Jag kan inte avgöra om hon andas,  
säger hon till 112. 

Hon lägger sin hand på kvinnans bröst-
korg och känner samtidigt en snabb och  
oregelbunden puls i den oskadade hand-
leden.

AMBULANSEN DRÖJER
Sjuksköterskan från 112 säger då att hon 
måste börja inblåsning enligt mun-mot-
mun-metoden. Ambulansen är nio minuter 
bort. Helene lyfter den skadade kvinnans 
haka med två fingrar som hon lärt sig.  
Plötsligt drar den skadade kvinnan efter 
andan med grunda, stötande andetag.

– Andning, säger Helene.
– Är hon blek, kall, svettig? frågar 

sjuksköterskan.
Det är svårt att avgöra eftersom hon är 

solbränd, förklarar Helene. Det är också 
många störningar runtomkring, bilar, 
människor som stannar till och pratar. Och 
det blåser i träden så det är svårt att höra 
kvinnans andetag.

Hela scenariot går fort. Från det att 
Helene undersöker kvinnan till att hon hör 
henne andas tar det bara en minut.

Efter ytterligare två minuter återfår den 
unga kvinnan medvetandet. Då kan hon 
inte säga vad hon heter, svarar inte adekvat 
på frågor och är inte sammanhängande  
i sitt tal. Hon är ledsen och rädd. 

Men hon lever! Och hon åker iväg  
i ambulansen som kommer strax efter.  
Skateboarden lämnar Helene och Maria  
in till polisen. 

VÅRDUTBILDNINGAR 

Landstinget och universitetet ansvarar tillsam-
mans för teori och praktik för dem som utbildar 
sig för att jobba i vården.

Landstinget erbjuder utbildningstjänster 
för läkare, tandläkare och psykologer samt 
arbetsplatsförlagd utbildning för studenter på 
gymnasiet och verksamhetsförlagd utbildning 
om man studerar på universitet eller högskola. 

Medicinska fakulteten vid Umeå universitet 
har 13 olika hälsovetenskapliga program inom 
biomedicin, medicin, odontologi och omvårdnad 
och cirka 3 400 studerande på grundutbildning-
arna. Universitetet erbjuder också en rad specia- 
listutbildningar och andra utbildningar  
på avancerad nivå. 
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GLESBYGDSMEDICIN NOTERAT

”Vi kan skicka hem Robert snart, röntgen-
bilderna ser bra ut”, tänker Peter Berggren. 

Från det att den äldre mannen kom till 
sjukstugan, undersöktes och röntgades, 
och fram till specialistsvaret på surfplattan 
har det gått mindre än en timme. 

”En så kort tidsrymd är en omöjlighet på 
ett sjukhus”, tänker han. 

Om en dryg vecka är det exakt fem 
år sedan regeringen utsåg Glesbygds-
medicinskt centrum till nationellt utveck-
lingscentrum. Den 1 juli 2015 invigdes det 
med pompa, ståt och kungligt besök.

Mycket har hänt på det medicintekniska 
området och de telemedicinska lösningar, 
som då bara var idéer, används nu i länet,  
i landet och i delar av övriga världen. 

FÖRST I VÄRLDEN
Vardagen på sjukstugan ser annars i stort 
sett ut på samma sätt, nu som då, med 
samma patientbesök, likartade sjukdoms-
bilder och med en specialistkompetens 
som det talas om runt om i världen. 

För tre år sedan fick Storuman världens 

första professor i glesbygdsmedicin och i 
dag är det kö för att ta del av forskningsmil-
jön i södra Lappland.

Peter Berggrens dag började som 
vanligt. Som ensamt ansvarig distriktsläkare 
har han fullt upp, men mellan morgonens 
rond på avdelningarna och patienterna i 
väntrummet hinner han med en kopp kaffe 
och en snabb koll av e-posten.

Stolt konstaterar han att sjukstugan 
fått ännu en förfrågan om att ta emot en 
student från läkarutbildningen vid Monash 
University i Australien. Samarbetet och 
utbytet med Australien inleddes för fyra år 
sedan och en av läkarna som gjorde delar 
av sin specialisttjänstgöring i Storuman 
är faktiskt på väg att flytta hit. Klar luft, 
vidsträckta vidder och likheten med gles- 
bygden och vårdsituationen hemma av-
gjorde hennes val.

Ansvaret för att utveckla sjukvård i 
glesbygd har lett till ett stort internationellt 
utbyte för centrumet. Representanter från 
både Kanada och Skottland har varit här 
flera gånger.

Särskilt roligt tycker Peter Berggren det var 
när man lyckades sälja konceptet kring det 
virtuella hälsorummet till Indonesien. Deras 
12 000 öar kan nästan liknas vid Västerbot-
tens inland.

STÄNDIG TESTVERKSAMHET
Slussforsprojektet, det första virtuella 
hälsorummet i en skola sex mil väster om 
Storuman, har nu funnits i nästan sju år. 
Det började med en enkel egenmätning 
av blodtryck och med flera innovativa 
telemedicinska försök. Resultaten blev 
så bra att det fått stå modell för hur man 
testar medicinteknisk utrustning för vård 
på distans. I södra Lappland finns numera 
tio virtuella hälsorum med uppkoppling 
till sjukstugorna och länets sjukhus. 

Den utvecklingen inleddes på allvar 
när två internationella företag etablerade 
testverksamhet i Storuman och Vilhelmina 
häromåret. ”Kan de testa bilar i Arjeplog så 
kan de väl testa medicinteknik under verkli-
ga förhållanden”, tänkte Peter Berggren 
och fick företagen med på sin idé.

Landstinget köper också kunskap från 
andra länder som kommit långt i sin utveck-
ling. Till exempel har centrumet från engel-
ska kollegor tagit till sig hur distriktsläkare 
på ett bättre sätt kan använda ultraljud. 

Utbytet mellan samhällen vitaliserar och 
faktum är att sjukvårdssystemen i många av 
Europas mer glest befolkade länder visar på 
mer likheter än skillnader.

Peter Berggren reser sig från sin 
kontorsstol och knackar lätt på dörren till 
rummet intill.

– Hur är det, Robert? Har du ont  
fortfarande? 

Peter Berggren känner väl till hans sjuk-
domshistoria. Kännedomen om patienterna 
är en stor fördel för personalen, oavsett 
om man jobbar som läkare, vaktmästare, 
sjuksköterska eller undersköterska. 

MÄNSKLIGA MÖTEN
Timmen innan lunch är det dags för hem-
besök. Patienter som har svårt att ta sig till 
och från sjukstugan får en gång i månaden 
besök av en distriktsläkare. Ett besök där 
också hemtjänstpersonal och i vissa fall 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgym-
nast är med.

”Trots att tekniken gått framåt de senaste 
åren är det mänskliga mötet fortfarande 
oerhört viktigt. Och just tack vare tekniken 
finns det också tid över för mötet”, tänker 
Peter Berggren i bilen tillbaka till sjukstugan 
för en kort men välbehövlig lunchpaus. 

Direkt efter maten väntar ytterligare 

många timmar med mottagning på sjukstu-
gan. Därefter jour mot förutom Storuman 
också Tärnaby och Vilhelmina, med en 
sammanlagd befolkning på drygt 12 000 
personer och med en yta stor som Skåne, 
Blekinge och Halland tillsammans. 

Men än så länge är det patienter på 
sjukstugan som gäller.

– Gunnar, du kan komma in på en gång 
i dag, säger Peter Berggren och ler när han 
möter den första patienten i väntrummet. 

Den långa dagen fortsätter länge till.

VÄRLDENS GLESBYGDSCENTRUM  
Distriktsläkare Peter Berggren stannar till i korridoren på sjukstugan  
i Storuman. Han kastar ett öga på surfplattan med svaret från röntgen- 
specialisten i Lycksele, svar på en fråga som han ställde för bara  
20 minuter sedan. 

TOBAKSFRI DUO
Tobaksfri Duo är en metod som förebygger 
tobaksbruk bland ungdomar och kämpar 
för en tobaksfri, mer hälsosam framtid.

I årskurs 5 eller 6 får eleverna av per-
sonal från Folktandvården ett erbjudande 
om att tillsammans med en tobaksfri vuxen 
skriva på ett kontrakt om att avstå tobak till 
och med skolavslutningen i årskurs 9.

I år firar Tobaksfri Duo 20-årsjubileum. 
Förhoppningen är att 2025 ska bli året  
då rökningen i stort sett är borta.

STRÅLBEHANDLING
För 30 år sedan innebar vården att stora 
delar av kroppen behandlades och man 
hade få eller inga möjligheter att se var 
strålningen träffade. Risken för biverkningar 
var stor. 

Med datortomografi, CT, kan man i dag 
bestämma exakt vad som ska strålas. Med 
hjälp av laserlinjer riktas strålningen precist.  

Den ökade precisionen innebär dock 
att patienten måste ligga helt stilla för att 
inte riskera att andra kroppsdelar träffas. 
Därför fixeras ofta patienten, vilket kan vara 
obehagligt.

Cancercentrum vid Norrlands univer-
sitetssjukhus samarbetar med Designhög-
skolan och institutionen för omvårdnad i 
Umeå för att anpassa vårdmiljön. 

I en sådan rogivande miljö är det lättare 
att ligga stilla. Patienterna kan välja mellan 
olika rörliga vilsamma bilder i taket och lugn 
musik eller ljud under behandlingen. 

Vid strålbehandling av barn krävs ibland 
att barnet sövs och i ett projekt testas nya 
lösningar, som artificiell taktil kontakt mellan 
föräldrar och barn under behandling.

GLESBYGDSMEDICINSKT CENTRUM

Västerbottens län har två glesbygds-
medicinska centrum, ett i Storuman och 
ett i Vilhelmina. Med sjukstugorna som 
grund utvecklas här ett världsledande 
koncept för glest befolkade områden med 
många äldre. Specialiststöd på distans och 
spetsteknik ger en kostnadseffektiv och 
trygg vård. 

Det handlar om att arbeta förebyggande, 
satsa på forskning och på att utbilda efter 
glesbygdens behov.
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Morgonen gryr. Mian Lundström är inbokad 
på 30-årskontroll på sin hälsocentral. Hon 
ser fram emot besöket och den hälsostjärna 
som hon vet att hon ska få uppritad för sig. 
Den har nio uddar som står för tobak, fysisk 
aktivitet, blodfetter, alkoholvanor, socker-
belastning, vikt, matvanor, blodtryck och 
balans i livet.

Den ska bli hennes ledstjärna så att hon 
inte blir sjuk och behöver mediciner för att 
klara vardagen. Mian vet så väl hur det är för 
hennes föräldrar. För varje läkarbesök blir 
det fler läkemedel. De har högt blodtryck 
och diabetes och behöver motionera mer 
och gå ner i vikt. Äta bra och mindre.

Mian är sunt medveten om de ärftliga 
risker hon bär på. Hon vill inte föra dåliga 
vanor vidare till sin lilla pojke Loke. Hon vet 

också att när hon var flicka gick mamma och 
pappa till hälsocentralen för att få mediciner 
för sina krämpor. Så vill hon inte ha det.

Hon förväntar sig positiv stöttning och 
ett bra bemötande.

”Jag går till hälsocentralen för att vara 
frisk och inte som mamma och pappa för  
att de blivit sjuka”, tänker Mian.

Ännu en full dag i hennes liv. Mian klär 
på Loke för cykelfärden till förskolan. Han 
är tre år nu och får gå med mellanbarnen.

Det tycker han är roligt, då får han hjälpa 
till att duka och sätta fram grönsaker och 
frukt till lunch och mellanmål. De får god 
mat på Spiran. Mycket är lokalt odlat, bland 
annat av Lokes pappa Robert, och kommer 
från gårdar i Västerbotten, liksom gris-,  
nöt- och kycklingköttet. Ibland får de vilt 

och ofta fisk från nära vatten.
Så är det också på Mians jobb som 

hälsoplanerare i kommunen. I personal-
matsalen serveras bara nyttig mat. Det är 
bra, för ibland är det svårt för henne att 
hinna tänka klimatsmart på vägen hem. 
Robert har fina möjligheter att köpa potatis, 
rotfrukter och grönsaker efter säsong från 
sitt jobb.

De lagar alltid och gärna middag hemma. 
Robert vill också helst ha hemlagad mat i sin 
matlåda. Så att han vet vad han får i sig.

En titt på klockan och snabba tramp 
på pedalerna. Hon vill komma i god tid till 
hälsocentralen.

STARKA KROPPAR 
Hon tänker på gammelmormor och  
gammelmorfar. De rörde sig jämt men  
så hade de också starka kroppar med  
mycket ork i. Hennes föräldrar åker alltid 
bil när de ska någonstans. Fast nu håller  

deras livsstil på att bli svårare. Allt planeras 
på ett nytt sätt och vi får kunskaper som  
ska ge oss friskare liv. 

GODA VANOR
Det är inte bilen hela vägen fram som gäller 
längre. Helst ska vi åka buss eller cykla och 
kommunen underlättar goda beteenden. 
Ett exempel är att arkitekter ritar bostads- 
områden så att människor ska röra sig mer i 
och runt husen.

 På jobbet i går fick hon lyssna på ett 
seminarium som hette ”Det rörliga samhället 
– kommunen planerar dig frisk”.

Det ämnet kanske hon kan använda i 
den uppsats hon ska skriva på sin kvällskurs 
och som handlar om hur kommun och 
landsting vill ge sina invånare nycklar till ett 
friskare liv. Återkommande hälsokontroller, 
upplysta gångstråk och många möjligheter 
till fysisk träning. Inga pekpinnar utan 
kunskap.

Gammelmormors och gammelmorfars 
rörliga liv är på väg tillbaka – fast i modern 
tappning. Seniorgympa finns överallt och 

Mians farmor och farfar går varje vecka. 
I många hus och parker finns fina möjlig- 
heter att röra sig på roliga sätt. 

Framme! Hon parkerar cykeln och går  
in till sin hälsokontroll. När hon lägger sig 
på kvällen ställer hon in sin armbands- 
klocktelefon och visar sin stjärna i taket  
för Robert. 

Projektionen är precis som hon vill ha 
den: nio fina uddar. En hjälp och upp-
muntran till ett fortsatt friskt liv. 

EN LEDSTJÄRNA I LIVET
 – Ser du stjärnan i det blå? Det är den jag väntar på,  
nynnar Mian när hon travar runt med sina bestyr i sovrum-
met. ”Jag vill att min ska ha nio fina uddar”, tänker hon.

VÄSTERBOTTENS  
HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Inom ramen för VHU, Västerbottens 
hälsoundersökningar, bjuds idag alla länets 
40-, 50- och 60-åringar in till en individuell 
hälsoundersökning. Syftet är att påverka 
riskfaktorer för hjärtinfarkt, slaganfall och 
diabetes. En önskan är att på sikt kunna 
bjuda in alla 30-åringar. Västerbottens 
hälsoundersökningar är världens första  
och största i sitt slag. 

KONTAKT MED VÅRDEN
DÅTID: Den som på 1800-talet var orolig 
över ett sjukt barn, egen sjukdom eller ska-
da hade inget annat val än att färdas till fots 
eller med häst och vagn till närmaste läkare 
eller sjuksköterska.  

I mitten av 1900-talet kom fler möjlig- 
heter som att man kunde ringa.  
NUTID: Idag kan du ringa dygnet runt till 
sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller 
ta del av pålitlig medicinsk information på 
webben via 1177.se. 

Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan 
du boka tid eller ställa frågor till vården.  
FRAMTID: Om några år kan du se 
information som dina eller barnens journal- 
anteckningar och vaccinationer via din 
smartphone. I framtiden blir det vanligt att 
mäta dina egna och barnens värden hemma 
och skicka resultaten till vården.

Vid behov kan läkaren sedan med exem-
pelvis ett bildtelefonsamtal göra en pålitlig 
medicinsk bedömning.

BARN PÅ SJUKHUS
Lasarettet i Umeå fick en barnavdelning 
1938 och Skellefteå lasarett 1953. Innan 
det fanns särskilda barnavdelningar 
vårdades barnen tillsammans med vuxna 
patienter. Föräldrarna fick i regel inte vara 
hos sitt barn annat än under besökstid. 
Vårdtiderna var långa och ett barn kunde 
få ligga inne i många veckor för åkommor 
som idag behandlas hemma efter besök på 
hälsocentral. 

Utvecklingen inom diagnostik och 
behandling innebär att vårdtiderna ofta är 
mycket kortare nu. Idag kan föräldrar, och 
ibland även syskon, stanna på sjukhuset 
tillsammans med det sjuka barnet. Utveck-
lingen av lekterapi och sjukhusskola bidrar 
också till att göra sjukhusvistelsen trevligare 
för barnen.   
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Det svider när Parmis kissar och en röd lampa blinkar till. ”Möjlig bakteriell infektion,  
medelhögt blodsocker, lågt D-vitamin. Egenvårdsråd: drick mycket, ta en långpromenad”, 
läser hon på displayen på toaletten.

FULL KOLL PÅ HÄLSAN                  

Parmis, 78, trär exoskelettet på benet som 
är svagt efter diskbråcket. Med servo-
motorerna går hon smidigt och snabbt till 
jobbet. 

Parmis är utvecklare på ett kraftbolag 
och gillar teknik. Redan i tonåren fixade 
hon dator och Skype till farmor i Iran så att 
de kunde fira eldfesten Shahrivargân till-
sammans på hennes födelsedag. För Parmis 
är teknik roligt och något som omärkligt 
hjälper henne att förebygga sjukdom. Det 
mesta är standardutrustning som hon har 
kopplat mot hälsologgen i sin journal.

Sensorerna i toaletten scannar till 
exempel efter skadliga eller nyttiga ämnen, 
upptäcker obalanser, ger råd och levererar 
data till hennes journal. Är åkommorna 
lindriga hanterar Parmis dem själv och är 
de allvarliga upptäcks de så tidigt att de är 
enkla och billiga att behandla. 

Det är så – via loggar och expertsystem 
– som de flesta diagnoser ställs. Kristoffer, 
hennes man, har undertröjor som mäter 
både puls och immunförsvar men kopplar 
inte upp sig för det. Parmis däremot 
funderar på att skaffa utrustning som kollar 

utandningsluft, mikrobiopsier och blod. 
Som sin mamma har hon lite högt blod- 

tryck och diabetes. Screeningar är vanliga, 
men vem som kollas för vad beror på 
sjukdomshistoria, arv, beteende och miljö. 
Kontrollerna har gjort Parmis medveten om 
riskerna och vill hon inte veta sina värden 
behöver hon inte ta del av dem.
 
EN FRÅGA OM MOTIVATION
Att hon är motiverad beror på åldersspeg-
lingsmodulen i hennes journal som visar 
hennes framtid utifrån olika scenarion och 
livsstilar. När den visade vad rökning gör 
med just hennes lungor och blod kunde 
hon inte sluta fort nog. 

Det hade inte mentorn Melinda klarat 
trots att hon träffat henne ofta och trots att 
hon är dokumenterat bra på att kommuni- 
cera. Hon vet allt om Parmis’ kropp, kost 
och motion och hör snabbt av sig när Parmis 
är ur balans. 

Mentorerna på hälsocentralerna är den 
självklara, första vårdkontakten medan 
läkarna specialiserar sig, forskar och arbetar 
med att förbättra vården. Hemsjukvården 

har medicinteknisk utrustning och gör både 
ingrepp och undersökningar. 

Parmis lyder råd och dricker mycket  
efter toalettbesöket. Går inte besvären över 
får hon ett automatrecept på ishavsmoleky-
ler – som inte gör bakterierna resistenta 
– eller på hormoner som stärker slemhin-
norna och ökar motståndskraften.

Nästa år går Parmis i pension. Hon ser 
fram emot fler golfrundor men har god lust 
att jobba med dem som är riktigt gamla. 
För själv känner hon sig ju fortfarande både 
ung och stark!

TEKNISK UTVECKLING

Ett exoskelett är en stödjevävnad, ett  
”skelett”, på utsidan av kroppen, som till  
exempel skalet hos en kräfta. Med elek- 
troder på huden kan man förstärka nerv- 
signaler till muskler och styra skelettets 
motorer så att de underlättar rörelse. 

Idéerna om teknisk utveckling är hämtade  
ur Socialdepartementets rapport om hälso-  
och sjukvård samt äldreomsorg fram till 
2050: Empati och high tech – delresultat  
från LEV-projektet. 

LÄKARE I LANDSTINGET
1863 fanns det två läkare med på  
avlöningslistan i landstinget.

1963 hade Västerbottens läns landsting 
188 läkartjänster, 81 på Skellefteå lasarett, 
95 på Umeå lasarett och sex på Hällnäs 
sanatorium. Lycksele lasarett hade fem 
tjänster plus en sjukhemsläkare på en 
avdelning för långvarigt sjuka.

2013 har landstinget 1 100 läkare.

PREVENTIVMEDEL
De första preventivmedlen, kondomer av 
djurtarmar, skulle bara skydda mot köns-
sjukdomar. Att man undvek en oönskad 
graviditet var en bonus.

I slutet av 1800-talet kom en modernare 
variant av pessar. Tidigare hade man använt 
urgröpta citronskal, mossa eller en svamp 
som dränkts in i ättika.

1950-talet erbjöd en ny metod: 
spiralen. 1964 kom det första p-pillret till 
Sverige. Dessa nya, kombinerade prepa-
rat innehöll 10–20 gånger så mycket av 
hormonet östrogen och 2–5 gånger mer av 
gulkroppshormon som dagens p-piller.

I början av 1970-talet kom minipillret 
och p-sprutan som baserades på ett enda 
hormon och 1985 p-staven som sattes in 
under huden. Hormonspiralen lanserades i 
början av 1990-talet.

Idag finns också ringar och plåster som 
består av två hormoner och som släpper 
ifrån sig låga doser i slidan eller genom 
huden.

Men än idag är det bara kondomen  
som skyddar mot både graviditet och 
könssjukdom!

SJUKTRANSPORTER
Hästtransporter var standard innan  
Västerbotten 1913 fick sin första ambulans-
bil. Ambulansens uppgift var länge enbart 
att transportera den sjuke. Det var först på 
1960-talet när landstinget tog över ansvaret 
för ambulansen som det sattes standard 
för att också kunna vårda patienten under 
transporten. 

Idag är ambulansen en mobil vård- 
avdelning där man kan ge avancerad vård. 
De luftburna sjukvårdstransporterna med 
ambulanshelikopter och flygambulans är 
viktiga resurser för akutsjukvården i ett stort 
och glest befolkat län. 

INFEKTIONER
DÅTID: Före antibiotikans tid dog många 
av infektioner. Både av samhällsförvärvade 
som lunginflammation, blodförgiftning och 
tuberkulos och av infektioner i samband 
med operationer. På sjukhusen kunde man 
städa och hålla rent för att förhindra att 
smittan spreds. Men eftersom personalen 
bar både arbets- och privata kläder och 
vårdtiderna var långa med många patienter 
på samma sal var det ingen enkel uppgift. 

Penicillinet upptäcktes 1928 men 
började användas på människor först under 
andra världskriget.

De flesta av dagens antibiotika utveck-
lades mellan 1950- och 1970-talen. När 
användandet ökade minskade efterhand 
fokus på hygien och renlighet. Att bakterier 
var resistenta mot antibiotika var ovanligt 
och sågs inte som något stort problem.
NUTID: Idag är dödligheten i infektioner 
låg i Sverige. Förskrivningen av antibiotika 
på recept sjunker sakta medan användning- 
en på sjukhus lika sakta ökar. Vårdtiderna 
är korta och allt fler vårdas i enkelrum. 
Samtidigt har personalens hygienrutiner  
aldrig varit bättre. Det behövs, för resi- 
stenta bakterier är ett globalt och snabbt 
ökande hot även i Sverige.
FRAMTID: I framtiden måste den totala 
sjukligheten minska för att också minska 
antalet infektioner. Här spelar hälsosam 
mat, regelbunden motion, rökstopp och 
vaccinationer stor roll. Vi behöver också 
veta mer om hur vi kan förebygga infek-
tioner hos våra allt fler äldre. 

Korta vårdtider, vård i enkelrum, i 
hemmet eller i öppenvård minskar risken 
att sprida smitta. I kampen mot de allt fler 
resistenta bakterierna behöver vi mycket 
goda vårdhygieniska rutiner. Och för att 
kunna ge en god och säker vård behöver vi 
också bra vacciner och fler nya antibiotika.  

FÄRRE RÖKARE
Efter andra världskriget tog rökningen fart 
på allvar i Sverige. År 1952 såldes över  
1 000 cigaretter per person över 15 år.  
År 1975 nåddes försäljningstoppen med 
cirka 1 800 cigaretter per person över 15 år. 
På 1990-talet började försäljningen minska 
rejält och också avspeglas i att andelen 
rökare sjönk bland både män och kvinnor. 
År 2005 såldes ungefär 900 cigaretter per 
person över 15 år.

STÖD TILL BARN  
OCH FÖRÄLDRAR
Salut är en hälsosatsning för barn och ung-
domar i Västerbotten. Målet är att stödja 
barn och föräldrar under hela uppväxten 
med början under graviditeten.

Stödet består i hälsofrämjande insatser 
för trygga och goda uppväxtvillkor, ökad 
fysisk aktivitet och goda matvanor. 

Salut är uppdelat i moduler utifrån 
barnets olika åldrar. I varje del prioriteras 
de insatser som är mest angelägna för 
åldern. Under uppväxten möts barnet av 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggan-
de insatser i samverkan mellan landsting, 
kommuner och andra aktörer. 
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