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Anders Wallensten vill
ge svar på den stora
hälsogåtan

NYHETER

Nya sjukhuskartor visar
vägen i mobilen
FRÅGA OM LÄKEMEDEL

Är Alvedon och
alkohol en farlig
kombination?

TEMA HÅLL I OCH HÅLL UT

HITTA LJUSPUNKTER
I PANDEMIVARDAGEN

3

tips för att öka din
självmedkänsla

Så kan du påverka din psykiska hälsa
Ny dialysmottagning i Katrineholm // Robot ger Lars läkemedel // Tävla i Hälsokrysset

Hjälp när du vill sluta
röka eller snusa
Hör av dig till vårdcentralen så får du personligt stöd!
Kolla också in:
• Sluta röka-linjen, ring 020-84 00 00
• Appen Rökfri
Läs mer på 1177.se

?

Vem?
När?

Hur?
2021

Var?

Läs mer om vaccin mot covid-19 på:

1177.se/vaccin-covid-19
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VÄLKOMMEN

INNEHÅLL

NR 1 2021
Ingen har lämnats
oberörd av pandemin.

FOTO: KLARABILDEN

PANDEMIN och dess effekter har varit

det stora samtalsämnet de senaste
femton månaderna. Den variation av
reflektioner som jag har hört under
året vittnar om hur olika vi har påverkats av nedstängningarna och kraven
på att hålla avstånd.
En sak vi med säkerhet kan säga
är att ingen har lämnats oberörd. När
viruset började spridas och de första
restriktionerna infördes väcktes snabbt
en oro för vilka konsekvenser den sociala distanseringen skulle medföra för
vår psykiska hälsa. Vi vet att vi behöver
sällskap av varandra och vi vet att vi
behöver aktivera oss. Så vad händer
med det psykiska välbefinnandet när vi
plötsligt måste avstå sociala aktiviteter
och på kort tid förändra många av våra
dagliga rutiner?
I det här numret kan du läsa om
vännerna Maiwy och Ingrid i Nyköping
som tillsammans försökt se det positiva
i tillvaron och hjälpas åt att ställa
om till nya vanor. Möt också Jörgen i
Gnesta som flyttade sitt musikquiz från
krogen till nätet och plötsligt skapade
lördagsnöje för många fler runtom
i Sverige. I sin nya bok Hälsogåtan

berättar läkaren och författaren
Anders Wallensten om sin bild av vad
som skapar hälsa utifrån en sammanställning av bred forskning. För Min
hälsa förklarar han hur vi kan använda
den kunskapen i pandemitider.
Än har vi inte något fullständigt
facit över de långsiktiga konsekvenserna av pandemin. Däremot finns det
mycket vi själva kan göra för att må så
bra som möjligt och stöd att få i vården
när vi behöver professionellt stöd. Om allt
detta handlar årets första
nummer. ○
Trevlig läsning!
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NYHETER

Nio av tio sörmlänningar
svarar att de har tillgång till
den hälso- och sjukvård
de behöver.

Kraftigt framåt för Sörmlands
hälso- och sjukvård
Förtroende, väntetider
och tillgång på vård. Inom
alla områden har Sörmlands hälso- och sjukvård
förbättrats kraftigt, enligt
hälso- och sjukvårdsbarometern för 2020.

»

MÅLET med hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder,
förväntningar och erfarenheter hos
patienter och närstående. I resultaten
för 2020 går de sörmländska resultaten
framåt i alla kategorier.
– Det är självklart glädjande med de
mycket tydligt förbättrade resultaten
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för hälso- och sjukvården i Sörmland. Nästan hela 2020 påverkades
av coronapandemin och vi tvingades
hantera en situation vi aldrig tidigare
varit med om. Jag är glad att invånarna
ger oss den här återkopplingen efter ett
mycket påfrestande år, säger Monika
Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.
Nio av tio sörmlänningar svarar att
de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, vilket är en ökning
med fem procentenheter från 2019.
Drygt hälften av invånarna i Sörmland,
54 procent, anser att väntetider till
besök och behandling på sjukhus är
rimliga. Det är en ökning, med åtta

procentenheter sedan föregående år.
För vårdcentralerna anger 73 procent,
att väntetiderna är rimliga, en ökning
med tio procentenheter sedan 2019.
Andelen som instämmer i att väntetider till såväl sjukhus som vårdcentraler
är rimliga ökar med stigande ålder.
Högst andel med en positiv uppfattning finns bland personer som är 70 år
eller äldre. Även när det gäller förtroende för vårdcentraler och sjukhus går
resultaten framåt, totalt med ungefär
åtta procentenheter vardera jämfört
med 2019. Förtroendet för sjukhus är
högre än för vårdcentraler. ○
TEXT FREDRIK GUSTAVSSON

Lätt att hitta rätt på
Sörmlands sjukhus

FOTO: REGION SÖRMLAND

» Ska du besöka sjukhuset och

är osäker på hur du hittar till rätt
avdelning? Förra året lanserades
en interaktiv och digital karta
för Mälarsjukhuset och nu finns
motsvarande kartor för länets alla
tre sjukhus. Du hittar kartorna i
sjukhusets huvudentréer men det
går också att se dem i mobilen eller
hemma vid datorn.
– Många sjukhusbesökare
känner idag en osäkerhet kring
vart de ska. Det är stora områden,
många begrepp och dessutom
finns kanske en viss oro eller nervositet inför besöket. Med de nya
sjukhuskartorna kan du bekanta dig
med sjukhusområdet redan innan
besöket. Väl på plats hjälper kartan
till att hitta rätt, säger projektledare
Christine Hallström.
I kartan knappar du in målet
för besöket och följer sedan
vägbeskrivningen steg för steg
hela vägen fram. Kartorna är ett
komplement till det befintliga
stödet för att hitta på sjukhusen,

till exempel vägbeskrivning i kallelser, orienteringstavlor, skyltning
och kontaktcenter.
– Vi är en av få regioner som har
så detaljerade sjukhuskartor, som
visar vägen ända fram till mottagningen och pekar ut toaletter och
incheckningsterminaler. Det känns
jättekul att vi är pionjärer inom
området, säger Christine Hallström.
TEXT JOHANNA HAUGNESS

Nya lokaler
för akuten
i Katrineholm
»

SENARE I ÅR flyttar akutmottagningen vid Kullbergska sjukhuset
in i nyrenoverade lokaler med
större ytor, fler undersökningsrum och ett rymligare väntrum.
Dessutom förbättras möjligheten
till sekretess vid receptionen
och infektionsrummen får egna
ingångar utifrån. De nya lokalerna
ska också underlätta samarbetet
med dagsjukvården i framtiden.○

80

procent av de som besökte
Sörmlands akutmottagningar
2020 var nöjda med sin vård
och behandling.
Källa: Nationell Patientenkät för akutvården.

Bygger för mer och bättre strålbehandling

ILLUSTRATION SUSANNE ÖJERT

» I BÖRJAN av året startade bygg-

nationen av en ny strålbunker på
Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Bakom
byggprojektet ligger ett ökat behov
av strålbehandlingar i länet.
– Vi ger cirka 7000 strålbehandlingar varje år och behovet av
behandling ökar med 5-10 procent
varje år. Därför utökar vi nu vår
verksamhet med ytterligare en
strålbunker, säger Carina Larsson,
verksamhetschef vid Onkologkliniken
Sörmland.

Den nya strålbunkern ger plats för
en till linjeaccelerator som används
vid strålbehandling.
– Vi ges också en möjlighet att
införa ny teknik och ligga i framkant
när det gäller skonsam strålbehandling, säger Carina Larsson.
Mälarsjukhuset har idag två linjeacceleratorer och två behandlingsrum. Den tredje byggs på baksidan
av Mälarsjukhuset mot Odlarvägen
och förväntas stå klar våren 2022. ○
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NYHETER

Läs din egen
journal på nätet

UNDER det senaste året har
det förekommit olika typer av
bedrägeriförsök kring provtagning
och vaccination mot covid-19.
Region Sörmland ringer aldrig
upp eller skickar sms som ber dig
bekräfta din tid för vaccinering.
Klicka heller aldrig på en länk som
är skickad från ett okänt nummer. ○

SEDAN i mars kan du se fler av dina
provsvar på nätet, genom att logga
in i e-tjänsten Journalen på 1177.se.
Nyheten gäller de flesta provsvar från
blodprov.
– Att kunna ta del av sin journal via
nätet är ett sätt att öka delaktigheten
i vården, säger Katarina Forsberg,
e-hälsostrateg i Region Sörmland.
De provsvar som inte kommer att
kunna visas i denna e-tjänst är mikrobiologisvar från till exempel urin- eller
sårodling. ○

»

Hallå där ...

Berit Kjellén, verksamhetschef för vårdplatsoch mottagningsenheten på Kullbergska
sjukhuset.
I slutet av sommaren öppnar
Kullbergska sjukhuset en egen
dialysmottagning.
Vad är dialys?
– Dialys ersätter njurarnas uppgift
att rena blodet när njurarna
inte fungerar som de ska. Varje
behandlingstillfälle tar ungefär
fyra timmar och dialys krävs vanligtvis tre till fyra gånger i veckan.
Vad innebär den nya
mottagningen?
– Att de personer som behöver dialys och som bor i västra
länsdelen får närmare till sin vård.
Nu kan de äntligen göra dialysen
här på Kullbergska sjukhuset och
slipper restiden till Nyköping eller
Eskilstuna.
Hur många patienter kan ni ta
emot?
– Mottagningen startar med sex
fullt utrustade dialysplatser med
möjlighet till utökning.
Vad är du mest stolt över?
– Att patienterna är i fokus. De
har varit med och utformat såväl
lokalerna som praktiska rutiner
inför dialysbehandlingen. Det är
personerna som ska använda
dialysen som ska ha en smidig
miljö med tydliga ytor för de olika
momenten. Service- och personalytor är lite i bakgrunden. ○
6

Se upp för
bedrägerier!
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Bättre rehabilitering vid mild till
måttlig stroke
»

NU KAN PATIENTER med mild till
måttlig stroke snabbare börja sin
rehabilitering hemma efter tiden
på sjukhus. Detta tack vare nya
externa rehabiliteringsteam där
bland annat logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut och strokesjuksköterska ingår.
– Tidig rehabilitering i hemmet
ökar motivationen och ger bättre
resultat eftersom patienten får
träna och göra framsteg i sin egen
vardagsmiljö, säger vårdenhetschef
Jonas Olsson vid strokeavdelningen
på Nyköpings lasarett. ○

»

9

privata mottagningar
upphandlades vid årsskiftet
för att stärka upp regionens
behandling av patienter
med depression, ångest
och stress.

Nässpray kan rädda liv vid överdos
»

REGION SÖRMLAND delar nu ut
nässprayen Nyxoid till personer med
missbruk. Sprayen med det verksamma ämnet Naloxon fungerar som
ett motgift vid överdos av viss narkotika, till exempel morfin, heroin och
fentanyl. Om du hittar en medvetslös
person som du misstänker tagit en
överdos, larma i första hand 112.
– Om man ser att personen
har en Nyxoidspray kan man säkra
luftvägarna och ge sprayen direkt

i näsan, utan att testspraya.
Det är aldrig farligt att få
nässprayen, även om det
inte skulle röra sig om en
överdos, säger Anette
Gjers, vårdenhetschef
vid Beroendecentrum
på Mälarsjukhuset.
Nässprayen kan
inte missbrukas och
är inte beroendeframkallande. ○

Håll i och
håll ut

När livet begränsas påverkas vår
psykiska hälsa. Men det går att må
bättre av egen kraft och andras.

SID 8

Anders Wallensten visar hur vi
kan investera i vår hälsa
SID 10

Ingrid och Maiwy tog hjälp
av varandra
SID 13

Studie ska visa hur vi
påverkas långsiktigt
SID 14

Jörgens musikquiz blev digital
mötesplats
SID 16

Vård och råd när du behöver hjälp
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Nya perspektiv på
hälsa i pandemitider
Pandemin har skakat om världen men
också bidragit med insikter om vad som
får oss att må bra. Det konstaterar Anders
Wallensten, läkare och biträdande statsepidemiolog som lyfter vikten av relationer
och hur vi tänker.

TEXT SUSANNE SAWANDER
FOTO STEFAN TELL
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»

SÄG HÄLSA och de flesta kopplar det till
motion, nyttig mat och god sömn. Mindre
uppmärksamhet ägnas relationer, tankar och
omgivning. Med avstamp i forskningen och
evolutionen tar Anders Wallensten, läkare och
biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, ett helhetsgrepp om ämnet och i sin
bok Hälsogåtan väger det kroppsliga lika tungt
som det själsliga. Faktum är att hans eget fokus
skiftade under skrivandets gång.
– Jag har alltid varit bra på att prioritera kost
och motion, men tacksamhet, självmedkänsla
och mindfulness har känts särskilt viktigt under
detta pressade år, säger Anders Wallensten.
Att motion, gärna med en pulshöjning då
och då, är en oslagbar hälsoinvestering, är
otvetydigt. Det svåra är inte att hitta kunskap
om detta utan att få till det. Att se städningen
som ett träningspass och byta kundvagnen mot
en bärkorg i mataffären kan vara ett första steg
mot mer rörelse och muskelaktivitet i vardagen,
tipsar Anders. Lite mer grönt och mindre processad mat i korgen och du har tagit ytterligare
ett steg mot sundare livsvanor.

Undvik bullriga miljöer
och försök få in lite
grönska i tillvaron,
helst ute i naturen.

Men vad säger egentligen forskningen om
hur relationer påverkar vårt mående? En hel del
visar det sig. Faktum är att hitta och umgås med
vänner är bland de bästa hälsoinvesteringarna
man kan göra, konstaterar Anders. Att mänsklig kontakt och känsla av sammanhang är ett
basalt mänskligt behov har pandemin onekligen
påmint oss om.
– Ja, en av de mest uppenbara insikterna är
att vi saknar närhet och att umgås. Jag tänker
att vi alla kan bli bättre på att hjälpas åt och
höra av oss till de vi vet har ett mindre kontaktnät. Det kan betyda enormt mycket för en
annan människa.
Men det finns fler verktyg för ett bättre
mående. Som våra egna tankar. Effekten av
att känna tacksamhet för det man har just nu
i livet, nämns inte så ofta i hälsosammanhang.
Anders pekar på studier som talar för att känsla
av tacksamhet kan minska stress, förbättra sömnen och öka livskvaliteten. Kanske kan du tänka
på fem saker som du uppskattat under dagen
innan du somnar på kvällen, råder han.
Att undvika bullriga miljöer och försöka få

ANDERS WALLENSTEN
Född: 1974
Gör: Läkare och biträdande
statsepidemiolog
Aktuell med:
Boken
Hälsogåtan
Att hitta och umgås
med vänner är bland
de bästa hälsoinvesteringarna
man kan göra,
konstaterar Anders
Wallensten.

in lite grönska i tillvaron, helst ute i naturen är
ännu ett steg mot ett sundare liv.
Men allt hänger ihop, påminner Anders.
– Om du förbättrar din sömn ökar chansen
att göra klokare matval och då orkar du röra
dig mer. Förbättrar du dina relationer kanske
ni kan inspirerar varandra till en mer hälsosam
livsstil. ○
1/2021 • MIN HÄLSA
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Enkla glädjeämnen
i pandemivardagen

Ingrid och Maiwy
försöker tillsammans
hitta värden i livets
vardag.

Sätt inte livet på paus, utan gläds åt det som faktiskt går
att göra. Det råder väninnorna Ingrid Carlsson och Maiwy
Schultz som härdar ut i pandemitider med vardagsbubbel
och långfilm.

TEXT SUSANNE SAWANDER
FOTO BOBO LINDBLAD
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D

et finns dagar då saknaden
efter barnbarnen, att få
krama om dem riktigt,
inte bara ”coronakramas”
över en digital länk eller
på flera meters säkerhetsavstånd, tär på tålamodet.
Det erkänner både Ingrid Carlsson och Maiwy
Schultz, båda 70-plussare, grannar och vänner
sedan många år. Det är tisdag och blek februarisol landar på det tre meter långa bordet
hemma hos Ingrid där de ses över ett glas
äppelcider. Med ett gemensamt engagemang
i en rad olika föreningar är de båda vana vid
ett liv fyllt av verksamhet och engagemang.
Det sistnämnda finns givetvis kvar men bakomliggande sjukdomar inom båda familjer gör
att de håller hårt på restriktionerna. Fysiska
möten med andra människor har dragits ned
till miniminivå, mat och övriga förnödenheter
handlas på nätet, besök i centrala stadsdelen
har de inte gjort på evigheter.
– Men eftersom vi båda lever mer eller
mindre i karantän törs vi träffas om än med
avstånd och mycket handsprit, säger Maiwy.
Insikten att livet inte kommer att återgå till

det normala på länge, har under vintern sjunkit
in.
– Så är det, det går inte att planera någonting. Desto viktigare att fokusera på det som
faktiskt går att göra, konstaterar Ingrid.
För precis där, i frustrationen över osäkerheten och inte kunna göra det vi brukar göra,
har vi ett val. Att inte smita från livet, utan
i stället försöka hitta värden i livets vardag.
Som att läsa en bok, lägga pussel, sticka, testa
nya recept eller tillåta sig att krypa ner i soffan
och kolla på långfilm mitt på dagen.
– Det har jag aldrig gjort tidigare, men det är
ju jättehärligt. Ibland ser vi filmen på varsitt håll
och ringer efteråt och pratar om den, berättar
Maiwy.
Det finns givetvis inget positivt med sjukdom
och många avlidna men det gångna året har
onekligen väckt reflektioner över livets villkor
och vad som är viktigt, på riktigt, konstaterar
de. En känsla båda delar är att människor överlag värnar och värdesätter varandra mer i dag.
– Vi är ju flockdjur och behöver spegla oss i
varandra för att må bra. Ett kort telefonsamtal
kan räcka väldigt långt, menar Maiwy.
Inte heller behövs det så stora åthävor

»»

1/2021 • MIN HÄLSA
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Ingrid och Maiwy
njuter i trädgården.

»»

för att sätta lite sprätt på tillvaron. På Ingrids
initiativ träffas de båda och ibland ytterligare
några fler vänner, över telefon, digitalt eller
i trädgården, varje vecka på tisdagsbubbel.
– Det här året har lärt mig att man inte
behöver åka någonstans eller göra särskilt
fantastiska saker för att hitta glädje i vardagen,
säger Ingrid. ○

INGRID OCH MAIWYS RÅD
I PANDEMITIDER!
• Odla vänskap – ring en vän eller bekant
• Gå ut i naturen, stanna upp, dofta,
känn på trädens stammar
• Ta del av livekonserter på nätet
• Titta på film, lägg pussel

”Jag har alltid skämtat om att
tisdagar är en ”onödig” dag
och att man måste hitta på
något kul för att göra den lite
roligare.”

12
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• Lägg extra krut på matlagning, baka,
testa nya recept. Eller varför inte en
fredagskasse från en lokal restaurang
och laga god mat tillsammans
• Skapa en social rutin, exempelvis
måndagsfika eller tisdagsbubbel

VILL DU DELTA?
Anmäl dig till studien
senast 31 maj på ki.se/
omtanke2020

Studie ska visa
pandemins effekter
Forskare vid Karolinska Institutet genomför en
omfattande studie av hur pandemin påverkar
vår psykiska hälsa på kort och lång sikt.

TEXT
JOHANNA HAUGNESS
FOTO
PER LINDHE

S

tudien ”Omtanke2020” följer
deltagarna under pandemin
och i ytterligare fem år. Hittills
har 25 000 personer gått med
i studien, som är öppen för alla
över 18 år. Inbjudan har gått
ut via bland annat kampanjer
i sociala medier och utskick till deltagare från
tidigare studier.
Forskarna som jobbar med studien har lång
erfarenhet av att studera hur kriser har påverkat vår psykiska hälsa, bland annat efter tsunamin 2004. Där såg man att de som befunnit sig
i katastrofen hade en större risk att drabbas av
ett stort psykiskt lidande i form posttraumatiska
stressymtom upp till fem år efter katastrofen.
Efter fem år var risken däremot inte högre än
hos andra personer. Den psykiska hälsan påverkades också mer eller mindre beroende på hur
mycket man varit utsatt av ett trauma. Efter
tsunamin mådde de som blivit jagade av vågen
i allmänhet sämre än de som blivit vittne till
händelsen men som befunnit sig på en säkrare
plats.
KAN MAN MED HJÄLP AV ÄLDRE STUDIER
FÖRUTSE HUR VI KOMMER ATT MÅ EFTER
DENNA KRIS?

– Både ja och nej. Det finns mycket litteratur
om smittoutbrott och epidemier men ofta har
man bara undersökt effekten hos de som blev
sjuka. Där ser man en ökad risk för diagnosen

Anna Kähler, forskare vid
Karolinska Institutet

posttraumatiskt stressyndrom. I studier av
ekonomiska kriser har man sett en ökad risk för
stress och depression. Men det var länge sen vi
hade en så omfattande pandemi och i den här
studien deltar många olika grupper, alltifrån
de som insjuknat till personal i intensivvården
eller personer som förlorat arbetet, säger Anna
Kähler.
Studien kommer också att kunna visa om
vissa har mått bättre under pandemin.
– Vi ställer bland annat frågor om att arbeta
hemifrån och hur man upplever balansen
i livet. Det är också möjligt att vissa personer
känner sig mindre ensamma nu när man ser
att många andra också har minskat sina sociala
kontakter.
Forskningen är en del av ett internationellt
samarbete och liknande studier genomförs
parallellt i Norge, Danmark, Estland, Island,
England och USA. Resultaten kan ge ny kunskap
om vilket stöd olika människor behöver i kris.
De kan också visa hur pandemin har påverkat
befolkningen i olika länder.
– Det har ju varit mycket diskussion om den
svenska strategin och hur andra länder har
agerat. Och hur det har påverkat pandemin
i sig men också konsekvenser som exempelvis
restriktioner. Vi vill ta reda på om det finns
skillnader i effekterna på den psykiska hälsan
mellan olika länder, säger Anna Kähler. ○
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TEMA HÅLL I OCH HÅLL UT

Musikquiz online
blev succé
Varje lördag bjuder Jörgen Ahlbom i Gnesta
in till musikquiz online. En lösning som blev
en succé när det inte längre gick att ses på
den lokala krogen.

N

är pandemin slog till och
man inte längre kunde
samlas som förr blev
besvikelsen stor bland den
trogna skara som brukade
delta på Jörgens quizkvällar.
Jörgen fick idén av sin syster
– att ett musikquiz måste ju funka även online.
– Första tillfället var det runt 20 deltagare
och det antalet har ökat stadigt, berättar Jörgen.
Idag har jag deltagare inte enbart från Gnestatrakten utan även från platser som Jokkmokk,
Gränna och Göteborg.
Självklart är det en annan
känsla att ha musikquizen live
menar Jörgen men han tycker
också det är fint att så många
som aldrig annars skulle
deltagit kan och vill vara med.
Jörgen berättar om alla nya
bekantskaper han gjort och
hur människor planerar och
ser fram emot lördagskvällen
med quizet. Antalet deltagare
kan mycket väl vara runt 500
en kväll.
– Jag har också deltagare där hela familjen
samlas för att tävla tillsammans eller vänner
som kommer samman hemma hos någon. Jag
konstaterar också att det finns en större bredd
i åldrarna nu när jag kör online, det är deltagare

TEXT CARINA WEDIN
FOTO BOBO LINDBLAD

”Det känns fint
att veta att jag på
något sätt kan
vara med och förgylla människors
tillvaro.”
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JÖRGEN AHLBOM
Årets Eldsjäl 2020
Gnesta kommun

från 18 år upp till 75 och kanske ännu äldre.
Det ställer ju såklart krav på mig då jag måste
variera musiken i högre grad.
Jörgen har kommit att bli en lokal kulturprofil och i december fick han ta emot kommunens
pris till årets eldsjäl. Motiveringen lyder: ”För
att med stor kreativitet, glädje och kärlek ha
engagerat Gnestabor med kluriga musikquiz
och bjudit på värme, sällskap och god stämning
i mångas vardagsrum.” Han blev både glad och
rörd över uppskattningen men tycker att det
han gör är även för hans egen skull eftersom
han tycker det är roligt. Dessutom fick han
priset ”årets Gnestabo” 2018.
– Att träffa andra människor är ju jätteviktigt.
Och självklart mår vi bäst av att ses fysiskt, det
är jag övertygad om. Men att ses online är också
ett sätt att umgås. Här är det människor som

FOTO: MIA CARLSSON

Hallå där ...

... Ullakarin Nyberg,
psykiater och överläkare
vid Norra Stockholms Psykiatri och författare till boken
”Konsten att rädda liv – om
att förebygga självmord”.

aldrig setts innan, och vars vägar aldrig skulle
korsats, som nu lärt känna varandra då de
lördag efter lördag är med på quizen. Nu när vi
inte kan ha social samvaro som förr tycker jag
det här är ett sätt att göra det bästa av situationen – och jag tycker det kommer mycket gott ur
det här också.
På frågan om han kommer att fortsätta med
musikquizen online så menar han att det kan
nog vara högst troligt då många faktiskt uppskattar att vara med hemifrån och dem vill han
såklart inte svika.
– Men jag ser fram emot att kunna köra på
krogen igen, även om det verkar dröja. Ser
också fram emot sommaren då planerar jag
att hålla quiz utomhus där det är lätt att hålla
avstånd, avslutar Jörgen. ○

Har forskningen på betydelsen av
mänsklig kontakt ökat i och med
pandemin?
– Det har alltid bedrivits mycket
forskning kring ämnet. Däremot har
den blivit mer publik nu, vilket såklart
är jättebra då kontakt med andra
människor till och med kan vara livräddande i sammanhang där en
människa förlorat orken att leva.
Vad betyder den mänskliga
kontakten?
– Våra hormoner påverkas starkt av
beröring och andra sociala interaktioner. Det kan skapa psykologisk stabilitet och lugn och ger även gynnsamma
biologiska effekter.
Hur ska vi ta oss an tillvaron
i dessa tider?
– Man mår bra av att finnas till
hands för andra och inte vara rädd
för att prata om den svåra situation
som vi nu delar. Om det inte räcker
ska man inte dra sig för att söka
professionell hjälp.
Hur reagerar vi när det här är över?
– Jag hoppas vi tar med oss positiva
lärdomar om det som gör livet värt
att leva. Att vi fortsätter reflektera och
fundera över existentiella frågor och
verkligen inser att ”ensam är stark” inte
gäller. Vi behöver varandra. ○
1/2021 • MIN HÄLSA
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TEMA HÅLL I OCH HÅLL UT

Vårdcentralen
finns där för dig
Om du har fastnat i jobbiga känslor finns
hjälp att få. Din vårdcentral kan ge stöd och
behandling. Med hjälp av andra kan du
också göra mycket själv för att må bättre.
TEXT JOHANNA HAUGNESS
ILLUSTRATION
SUSANNE ÖJERT
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»

FRÅGORNA om psykisk hälsa har varit många
det senaste året. Kan jag söka vård för oro och
ångest fast vårdpersonalen har så mycket att
göra? Hur vet jag om jag behöver professionell
hjälp? Och vad gör jag för att undvika ett fysiskt
besök?
– Vårdcentralerna finns där för att du ska
kunna ta hjälp. Om du känner att du har fastnat
i grubblerier, nedstämdhet, oro, ångest och
sömnlöshet eller har tappat kontrollen över din
alkoholkonsumtion ska du självklart söka vård,
säger legitimerad psykolog Patrik Fridlund som
arbetar med verksamhetsutveckling för länets
vårdcentraler.
När pandemin tog fart förra våren kunde
alla vårdcentraler inom ett par veckor erbjuda
videomöten och andra digitala lösningar. Samtidigt fanns en oro i samhället att den psykiska
ohälsan skulle öka, något som ännu inte helt går
att avgöra.
– Forskning under det gångna året visar lite
spretiga resultat. Vissa studier visar att personer
i åldrarna 18-30 år upplever ökade symtom på
nedstämdhet, ångest och sömnproblem. Det ser
också ut som att ungdomar med tidigare psykisk ohälsa riskerar att drabbas negativt av den
ihållande pandemin. Det gäller förstås även de
som förlorat någon i covid-19 eller fått ihållande
problem efter att ha varit allvarligt sjuka av viruset. Personal i intensivvården och de som blivit
alltför isolerade eller drabbats av ekonomiska
förluster har också självklart påverkats, säger
Patrik Fridlund.

Under hösten när den andra vågen av smittspridning drog in märktes enligt honom en viss
ökad nedstämdhet hos de som sökte vård.
– Vi påverkas när vi får brist på yttre stimuli
och tappar våra sociala kontakter. Jag har också
märkt att folk hör av sig för det vi kan kalla
hälsoångest.
Om man har förlorat jobbet eller isolerats är
Patriks råd att ändå fortsätta med sina dagsrutiner som att gå upp och äta frukost i vanlig tid.
Det hjälper oss få viktiga saker genomförda och
har på så vis antidepressiva effekter. Att vara
aktiv under dagen är också ett sätt att värna
om nattsömnen, som kan rubbas om man inte
stimulerar kroppen tillräckligt.
– Att fastna i oro och grubblerier kan i sig
vara ett tecken på att du behöver aktivera dig.
Nu under pandemin är det viktigt att inte låta
tankar och känslor styra oss alltför mycket. Vi
behöver alla hitta alternativa beteenden som
kan ersätta de aktiviteter vi har förlorat.
MEN ÄR DET INTE VIKTIGT ATT FÅ KÄNNA SINA
KÄNSLOR?

Jo, i en kris som till exempel dödsfall i familjen
är det helt normalt med starka känslor och vi
ska förstås inte undvika dem. Det är bra att
gråta ut eller få ur sig andra känslor. Börja med
att söka känslomässigt stöd hos nära och kära.
Men om du känner att du har tappat kontrollen
och känslorna skenar ska du inte tveka att söka
hjälp på din vårdcentral. ○

Så söker du hjälp
Om du behöver professionell hjälp
att hantera exempelvis din oro, sorg
eller nedstämdhet kan du kontakta
din vårdcentral.
»

Karolina Ehnsiö,
legitimerad psykolog

VID ETT BESÖK på vårdcentralen kan man
få träffa till exempel en kurator, psykoterapeut
eller psykolog. Ibland kan det också behövas ett
läkarbesök.
– Ibland kan det räcka med ett enstaka
samtal, i andra fall behöver man mer stöd,
säger legitimerad psykolog Karolina Ehnsiö vid
Vårdcentralen City i Eskilstuna.
De flesta vårdcentraler har ett särskilt
nummer till samtalsstödet, som gör en första
bedömning.
– Du måste inte själv veta vad du behöver,
det hjälper vårdcentralen till med. Du kan också
välja om du vill besöka vårdcentralen fysiskt
eller ha ett videosamtal, säger Karolina Ehnsiö.
Vilka insatser de olika vårdcentralerna
erbjuder kan variera i länet men Vårdcentralen
City ger till exempel digitala föreläsningar om
stresshantering, oro, ångest och nedstämdhet
samt digitala gruppbehandlingar.
Karolina påpekar att det är normalt att
känna ett lidande, till exempel ångest, i svåra
situationer.
– Det är lätt att vi blir rädda om det är
känslor som vi inte känt tidigare. Blir det för
mycket på en gång så händer det att vi tar till
beteenden som inte är så hjälpsamma för oss.
Att isolera sig kan enligt Karolina leda till en
nedåtgående spiral.
– Min erfarenhet är att många har egna
resurser men det är inte alltid man klarar av att
lösa situationen på egen hand. Kan man bryta
isoleringen så blir det ofta bättre. På 1177 finns
också många bra och konkreta råd om vad man
själv kan göra för sin psykiska hälsa. ○

LINDRA NEDSTÄMDHET
Tillåt dig att känna det du gör
Nedstämdhet är ofta en förståelig reaktion
på den situation man befinner sig i. Oavsett
hur någon annan har det eller vad någon
annan tycker, är det du känner aldrig fel.
Prata med någon
Det känns ofta bättre när man får sätta ord
på sina känslor. Det kan göra det lättare att
hitta lösningar på funderingar och problem.
Välj lustfyllda saker även om lusten saknas
När man känner sig nedstämd är det extra
viktigt att ägna sig åt saker som man brukar
tycka om. Testa att göra aktiviteten, även
om det till en början inte är lika roligt som
vanligt. Den positiva effekten kan komma
efter ett tag, även om du inte trodde det
från början.
Ta tag i saker som måste göras
Ofta känns det bättre efter att man har gjort
saker som måste göras. Det kan handla
om att betala räkningar, tvätta kläder eller
ge ett besked. Att skjuta upp saker kan ge
skuldkänslor.

ÖVA SJÄLVMEDKÄNSLA
Självmedkänsla innebär att du finns för dig
själv när du möter en motgång. Samtidigt är
det viktigt att inte ha förväntningen att allt
blir bra om du bara gör den här övningen.
Den kan inte få smärtan eller svårigheten
som du går igenom att försvinna men kan
göra det lättare för dig att hantera det svåra
och att minska din självkritik.
– Lägg en hand på hjärtat eller på ett annat
ställe på kroppen som känns bekvämt.
Låt kroppen känna värmen genom
handkontakten.
– Säg milt till dig själv att det är tungt
och jobbigt, att det är fler som i samma
situation känner likadant och det är en del
av livet.
– Om det känns bra, vagga från sida till
sida för att förstärka den kroppsliga
lugnande upplevelsen, som när man
vaggar ett barn till ro.
Hitta fler övningar på 1177.se under fliken
Liv & Hälsa.
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TEKNIK I HEMTJÄNSTEN

Läkemedelsgivare ger
ökad självständighet
Lars Gripler i Torshälla sköter numera sin
läkemedelshantering själv, med hjälp av en
så kallad digital läkemedelsgivare. Digitala
läkemedelsgivare finns i dagsläget i ett
trettiotal hem i Eskilstuna kommun.

TEXT MY SVENSSON
FOTO NATHALIE RYDELIUS
ILLUSTRATION
SUSANNE ÖJERT
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FÖRUT GAV TJEJERNA I HEMTJÄNSTEN mig
medicin. Då kunde tidpunkten variera 30-45
minuter om de var sena. Det gör väl inget, men
nu funkar det bra på alla vis, säger Lars.
Läkemedelsgivaren larmar med ljud och ljus
och tar fram rätt mängd läkemedel vid förutbestämda tider. Lars fick höra talas om läkemedelsgivaren via hemtjänsten.
– Tjejerna sa att det var en robot så jag
trodde att det skulle vara en med armar och
ben. Jag har tidigare arbetat i ett företag där vi
hade robotar men det är skillnad på dem och
roboten jag har nu! Den har en jättebra storlek
och ryms på en liten trästol i köket.
En stor, grön knapp på läkemedelsgivaren
börjar blinka. Den plingar till och en kvinnoröst
säger: ”Det är dags att ta läkemedel, tryck på
knappen”.
– Hon heter Anna, berättar Lars som kunde
välja om läkemedelsgivaren skulle ha en
kvinno- eller mansröst.
När Lars har tryckt på knappen kommer
läkemedlen ut, förpackade i en förklippt liten
påse. ”Ta läkemedlen ur påsen och ta dem med
ett glas vatten”, säger rösten.
– Visst är det mer personligt och trevligt med
människor man kan prata med, men hemtjänsten kommer hit så många gånger per dag ändå.
Och så har vi varandra, jag och frugan. Kan

LARS GRIPLERS
LÄKEMEDELSGIVARE
Namn: Anna Gör: larmar
med ljud och ljus, tar
fram rätt mängd
läkemedel vid förutbestämda tider.

jag inte få en robot som tar fram en bakelse till
kaffet också?
Om Lars av någon anledning inte tar sin
medicin i tid åker den in i läkemedelsgivaren
igen. Hemtjänsten larmas automatiskt och
kontaktar honom för att se vad som hänt. Det
hände häromdagen, när han fastnade med rullstolen och inte kom åt läkemedelsgivaren.
– Den larmade säkert tio gånger. Varken jag
eller frugan kunde stänga av den. Men det ordnade sig eftersom hemtjänsten kom.
Nathalie Rydelius är gruppledare för hemtjänst service i Eskilstuna kommun.
– Läkemedelsgivarna gör att fler kan känna
sig självständiga och fria i sin vardag eftersom
de inte behöver anpassa sig efter hemtjänstens
tider. Dessutom får fler sin medicin i rätt tid
och medarbetarna känner sig mindre stressade,
säger hon.
Läkemedelsgivarna har införts i Eskilstuna
kommun i samverkan med Region Sörmland.
– Det är ett kommunalt initiativ som vi i regionen tycker är jättebra. Det stärker patienternas
integritet när de klarar mer själva. Men för att
det ska fungera bra måste förstås patienten
vara positiv till läkemedelsgivaren, säger Ulla
Mitt Holm, verksamhetschef för vårdcentralen
Skiftinge i Eskilstuna.
Lars har visat sin läkemedelsgivare för

”Den är
väldigt
punktlig.”

grannarna i Torshälla, där han och frun Alva
trivs väldigt bra. Här vill de bo så länge de kan,
tillsammans med läkemedelsgivaren.
– Jag ser inga nackdelar med min robot,
säger Lars. ○

SÅ GÖR DU OM DU VILL PROVA
EN DIGITAL LÄKEMEDELSGIVARE

Än så länge erbjuds digitala läkemedelsgivare till
personer som bor i eget boende i Eskilstuna kommun och som behöver stöd med sin läkemedelshantering. Du som bor i Eskilstuna kommun och
vill prova digital läkemedelgivare kan prata med
din hemtjänstpersonal eller vårdcentral. Vem
som kan få digital läkemedelsgivare avgörs via ett
hembesök och utifrån ett antal förutbestämda
kriterier.

SÅ FUNGERAR LÄKEMEDELSGIVAREN

1

Hemtjänsten hjälper dig att hitta den
bästa platsen för läkemedelsgivaren.

2

Hemtjänsten ställer in doseringen och
fyller på läkemedel varannan vecka.

3

Ljussignaler och en röst påminner
när det är dags att ta läkemedlen.
Läkemedelsgivaren kan prata sex
olika språk.

4

Om du inte tar dina läkemedel från
läkemedelsgivaren går ett meddelande
till hemtjänsten som kontaktar dig.
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LÄKEMEDELSNYTT

Diabetesläkemedel hjälper
mot hjärtsvikt
Förskrivning
av Citodon
rekommenderas
upphöra

En relativt ny klass av diabetesläkemedel, så
kallade SGLT-2-hämmare, har också visat sig
hjälpa patienter med hjärtsvikt.

4408
sörmlänningar hämtade
ut Citodon på apotek
under 2020.
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LÄKEMEDLEN har använts till
diabetiker i flera år men har på
senare tid visat positiva effekter
vid hjärtsvikt, även för dem utan
diabetes. SGLT-2-hämmare minskar
kroppens återupptag av socker från
urinen så att vi i stället kissar ut mer
socker.
Hjärtsvikt är vanligt och innebär att hjärtat inte orkar pumpa så
mycket blod som kroppen behöver.
Det förekommer hos cirka 1,5 procent
av befolkningen och hos var tionde
person över 75 år. Oftast ställer man
diagnosen med ultraljudsundersökning av hjärtat. Viktigast är att
förebygga att hjärtsvikt uppkommer
och de vanligaste sjukdomarna som

leder till hjärtsvikt är diabetes, högt
blodtryck och åderförkalkning av
hjärtats kärl, så kallad ateroskleros.
Vanliga symtom vid hjärtsvikt är
trötthet och minskad ork, svullna
anklar och ben och att man har svårt
att sova liggandes i plan ställning. Det
är också vanligt att man ofta behöver
gå upp på natten och kissa. Sedan
tidigare finns många olika läkemedel
för att behandla hjärtsvikt.
– Det är dock mycket positivt att vi
nu kan använda ännu en typ av läkemedel i vissa fall för att ytterligare
optimera behandlingen för dessa
patienter, säger informationsläkare
Björn Lundahl från Region Sörmlands läkemedelskommitté. ○

ILLUSTRATION SUSANNE ÖJERT

»

PATIENTER bör inte längre få
läkemedlet Citodon eftersom det
inte finns några skäl att behandla
med det. Detta enligt nya
rekommendationer från Region
Sörmlands läkemedelskommitté.
Citodon har funnits i många år
för behandling av smärta och
innehåller paracetamol och
kodein. Kodein behöver omvandlas till morfin via kroppens enzym
för att verka smärtstillande.
Personer som saknar enzymet får därmed ingen effekt av
kodein, medan andra omvandlar
kodeinet till mycket höga mängder morfin. Det får till konsekvens
att vissa personer får fler och
värre biverkningar samt högre
risk för att bli beroende. ○

FRÅGA OM LÄKEMEDEL

Experterna svarar
? Alkohol och

? Alkohol och

Alvedon?

antibiotika?

Fråga. Är det farligt att dricka
alkohol och ta Alvedon samtidigt?

Fråga. Går det bra att ta ett glas vin
samtidigt som jag tar antibiotika
mot urinvägsinfektion?

SVAR: Ja, det är det! Det går aldrig att
förstärka ruset genom att kombinera
alkohol och värktabletter men tyvärr
finns det en föreställning hos många
människor att så är fallet. Detta är helt
felaktigt, det är bara farligt!
Det beror på att paracetamol, som
läkemedelssubstansen i Alvedon heter,
omvandlas via levern och utsöndras
ur kroppen via njurarna. Vid intag
av alkohol jobbar framför allt levern
också för att oskadliggöra alkoholen i
kroppen. Alkohol och paracetamol ska
aldrig tas inom samma dygn! Konsekvensen kan bli svåra leverskador som
i värsta fall inte går att behandla och
kan leda till dödsfall.
Det ämne i levern som behövs för
att rena blodet från gifter som alkohol
finns i begränsad mängd och räcker
inte till för att ta hand om både alkohol
och paracetamol samtidigt. Överdosering av enbart paracetamol kan ge
samma skador. Du får heller ingen
ökad smärtstillande effekt av att överdosera Alvedon.

Om du redan har en minskad leverfunktion är det lämpligt att minska
doserna av paracetamol, om du inte
kan eller behöver undvika det helt. Det
gäller även om du inte dricker alkohol.
Prata med din läkare kring just din
situation. ○

SVAR: Läkemedel tas om hand på olika
sätt av kroppen och påverkar kroppen
genom olika typer av reaktioner. När
det gäller antibiotika mot urinvägsinfektion så ser det helt annorlunda ut
än för paracetamol (se frågan intill).
Substanserna i sig påverkar inte nedbrytningen av alkohol eller omvänt, så
läkemedlen fungerar även vid måttligt
intag av alkohol, exempelvis ett glas
vin (det vill säga så länge läkemedlen
stannar i magen, du inte kräks eller får
diarré).
Själva infektionen kan dock göra att
toleransen för alkohol är mycket lägre,
varför du som individ inte tål alkohol
på samma sätt som när du är frisk. Det
kan vara bra att känna till.
Du kan alltid fråga på apoteket,
vad som gäller för just ditt läkemedel.
All personal på apoteken har också
tystnadsplikt! ○

Skicka gärna in frågor till oss om ni har funderingar kring läkemedel och behandling.
Vi försöker svara i mån av plats och i första hand på frågor som kan intressera flera läsare.

»

Vi som svarar på läkemedelsfrågor i Min hälsa är apotekaren Maria Nordqvist
och läkaren Björn Lundahl från Region Sörmlands läkemedelskommitté. Tänk på att
våra svar inte ersätter kontakt med vården eller rekommendationer från din läkare.
Mejla din fråga till fragaomlakemedel@regionsormland.se
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Hitta rätt i vården
VÅRDCENTRALER

Kontakta din vårdcentral via telefon för rådgivning eller
besvär som inte kräver omedelbar vård på sjukhus.

Vårdcentralen Achima Care Eskilstuna (Privat) 016-10 49 10
Vårdcentralen Achima Care Fristaden
016-585 80 60
Eskilstuna (Privat)
016-10 40 01
Vårdcentralen City Eskilstuna
016-10 42 00
Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna
016-585 89 00
Vårdcentralen Gallerian Eskilstuna
016-10 43 00
Vårdcentralen Skiftinge Eskilstuna
016-10 47 00
Vårdcentralen Smeden Eskilstuna (Privat)
016-10 41 20
Vårdcentralen Torshälla
016-10 38 25
Vårdcentralen Tunafors- Eskilstuna
016-585 88 80
Vårdcentralen Årby Eskilstuna (Privat)
0157-246 00
Vårdcentralen Centrum Flen (Privat)
0157-185 55
Vårdcentralen Flen
0157-184 44
Vårdcentralen Malmköping
0158-59 20 59
Vårdcentralen Frösjön Gnesta (Privat)
0158-524 10
Vårdcentralen Gnesta
0150-722 00
Vårdcentralen Linden Katrineholm
0150-48 86 00
Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm
Vårdcentralen Vår Vårdcentral
0150-725 00
Katrineholm (Privat)
0155-24 56 70
Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping
Vårdcentralen Min Doktor Vårdcentral
0155-46 08 80
Nyköping (Privat)
0155-24 55 40
Vårdcentralen Ekensberg Nyköping
0155-60 63 30
Vårdcentralen KRY Nyköping (Privat)
Vårdcentralen Stadsfjärden Nyköping (Privat) 0155-24 79 80
0155-24 52 11
Vårdcentralen Åsidan Nyköping
0155-24 70 01
Vårdcentralen Oxelösund
0159-290 13
Vårdcentralen Mariefred
0152-262 00
Vårdcentralen Mäster Olof Strängnäs
0152-260 90
Vårdcentralen Strängnäs
0152-262 80
Vårdcentralen Unicare Strängnäs (Privat)
0156-535 01
Vårdcentralen Trosa
0151-52 54 00
Vårdcentralen Doktor.se Vingåker (Privat)
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RÅD OM VÅRD DYGNET RUNT

På webben 1177.se finns råd, information och e-tjänster
för din hälsa och vård. Du kan också ringa 1177 för att
få kontakt med en erfaren sjuksköterska som bedömer
problemet, ger råd och vägledning vart du ska vända dig
i vården.

VÅRDCENTRALEN VARDAGAR DAGTID

Hit vänder du dig när du eller någon närstående blir
sjuk och behöver vård eller råd om vård under dagtid på
vardagar.

VÅRDCENTRALERNAS JOURMOTTAGNING

Om du behöver vård på lördag, söndag samt helgdag
ringer du 1177 som vid behov bokar tid hos den jourmottagning som är närmast dig. Det finns fyra jourmottagningar i länet.

AKUT VÅRD

Vid livshotande sjukdom, olycka eller skada
Ring 112

SJUKHUSENS AKUTMOTTAGNINGAR

Patientförfrågan görs via kontaktcenter (växel)
0155-24 50 00
Mälarsjukhuset Eskilstuna
0155-24 50 00
Kullbergska sjukhuset Katrineholm
0155-24 50 00
Nyköpings lasarett

ILLUSTRATION SUSANNE ÖJERT

HITTA RÄTT I VÅRDEN

KLIPP UT
OCH SPARA!

016-10 35 10
0150-566 48
0155-24 72 11

016-10 30 91
016-10 37 17
016-10 56 00
0155-24 58 47, 0155-24 59 63
Sörminkasso
0155-24 77 30
Valfrihet- och vårdgarantiservice
KONTAKTCENTER (VÄXELN)

0155-24 50 00

FOLKTANDVÅRDEN

Folktandvården Eskilstuna City
Folktandvården Eskilstuna Eskilshem
Folktandvården Eskilstuna Fors
Folktandvården Torshälla
Folktandvården Flen
Folktandvården Malmköping
Folktandvården Gnesta
Folktandvården Katrineholm
Folktandvården Nyköping Ekensberg
Folktandvården Nyköping Nyckeln
Folktandvården Nyköping Östra Kyrkogatan
Folktandvården Oxelösund
Folktandvården Mariefred
Folktandvården Åkers Styckebruk
Folktandvården Strängnäs
Folktandvården Trosa
Folktandvården Vingåker

016-10 40 70
016-10 55 00
016-10 42 20
016-34 68 00
0157-185 80
0157-216 00
0158-524 60
0150-563 90
0155-24 55 80
0155-24 70 80
0155-24 56 40
0155-24 70 50
0159-35 00 80
0159-35 00 80
0152-133 33
0156-35 06 66
0151-120 40

FOLKTANDVÅRDENS JOUR

När din ordinarie klinik har stängt, ring Region
Sörmlands kontaktcenter (växel) för besked om vilken
0155-24 50 00
klinik i länet som har jour.

»

For information in other languages
– visit the website 1177.se
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MIN RÄTTA RAD
Fyll i de rätta svaren och skicka in hela
talongen senast den 30 juni till:
Min hälsa, Region Sörmland
611 88 Nyköping
Märk kuvertet med ”Hälsokrysset”.
Du kan även välja att mejla. Skicka
då ditt svar och dina uppgifter till:
kommunikationsstaben@
regionsormland.se
1
1
2

3
4
5

6
7
8

Mina uppgifter:
NAMN:

X

2

Hälsokrysset
Få koll på vården i Sörmland – gör vårt kryss!
Svaren hittar du i tidningen.

1

Vad är dialys?
1. Behandling för diabetes 2
X. Dialys ges till kroniskt hjärtsjuka
2. Dialys ersätter njurarnas uppgift
att rena blodet

2

Vad har Nyxoidspray
för effekt?
1. En effektiv spray som används
vid lättare öroninflammation
X. Fungerar som ett motgift vid
överdos av viss narkotika
2. Antiinflammatorisk spray,
effektfull på besvärliga sår

3

Vad är PTSD?
1. Posttraumatic stress
disorder
X. Postal social stressdemens
2. Premental stressymtom

4

Vad innefattar Kl-studien
”Omtanke2020”?
1. Studien visar hur de olika
regionerna samarbetar
X. En studie som mäter hur
sjukhusen samarbetar med
äldrevård och sjukhem
2. Studier som visar hur pandemin
påverkar vår psykiska hälsa

ADRESS:

5

Vem blev utsedd till
”Årets eldsjäl” i Gnesta
kommun 2020?
1. Jürgen Alstedt
X. Jörgen Ahlbom
2. Jörgen Ahlsell

6

Vad är en digital
läkemedelsgivare?
1. En robot som larmar och tar
fram rätt mängd läkemedel vid
förutbestämda tider
X. Ett digitalt snabbapotek som 		
skickar hem läkemedel efter
beställning
2. Intravenösa läkemedel som beställs
digitalt för snabbare leverans

7

Vad innebär hjärtsvikt?
1. Hjärtat har minskat i vikt
och slår snabbare
X. Akut hjärtstopp och förmaksflimmer
2. Hjärtat orkar inte pumpa ut så 		
mycket blod som kroppen behöver

8

Varför är det farligt att kombinera Alvedon med alkohol?
1. Konsekvensen kan bli hög puls
och ökad hjärtklappning
X. Konsekvensen kan bli svåra lever-		
skador som kan leda till döden
2. Konsekvensen kan bli att alkoholen
går ut snabbare i blodet

POSTADRESS:

VINNARE HÄLSOKRYSSET 3/2020
TELEFONNUMMER:

Sylvia Malmström, Nyköping // Bengt Bjurshagen, Eskilstuna // Rigmor Ågren,
Katrineholm // Aina Gustafsson, Enstaberga // Eddie Ilhag, Eskilstuna.
Vinnarna får varsitt presentkort på böcker.
Rätt svar 3/2020: X, 2, 1, 2, 1, 2, X, 2

