Karlskrona läkareförenings 1355:e ordinarie möte å Sjöofficersmässens
lokaler den 17:e december 2009.
1. Ordförande Bengt Åberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll uppläses och godkänns.
3. Karlskrona läkareförenings årsmöte hålls, se separat protokoll.
4. Överläkare Bengt Åberg avslutar sitt år som ordförande genom att själv hålla föreläsning om
”Thoraxkirurgi – förr och nu”. Sjöofficersmässen var fylld av förväntansfulla åhörare, en och
annan pyntad i fin julslips, när plötsligt projektorn får värmeslag och bryter ihop! Bengt har
förberett ett föredrag fyllt med bilder men får istället improvisera och ge målande
beskrivningar av bilderna, vilket han gör på ett alldeles utmärkt sätt!
Föreläsningen handlar framför allt om thoraxkirurgin begynnelse och skickliga thoraxkirurger
som har drivit utvecklingen framåt. I början var begränsningarna anestesin men när den första
ventilatorn uppfanns, som Bengt beskriver som en stor dammsugare med utsug, och när
hjärtlungmaskinen togs i bruk så utvecklades thoraxkirurgin snabbt.
Innan heparinet började användas var lungemboli en fruktad postoperativ komplikation till
thoraxkirurgiska ingrepp. Trendelenburgs operation användes för att rädda livet på patienter
som drabbats av lungemboli. Det gällde att inom tre minuter öppna bröstkorgen och få ut
sadelembolin. Bengt beskriver ingreppet utförligt och kastar sig över en förvånad Henrik
Forsell som sitter i publiken och likt Zorro, fast med ett T istället för ett Z, markerar Bengt
Trendelenburgs incision på dr Forsells bröstkorg.
I thoraxkirurgin begynnelse ansågs EKG vara humbug. ”Spikarna betyder ingenting. Om
patienten kan gå två trappor klarar han operationen och om patienten kan blåsa ut en
tändsticka på en halv meters avstånd så är lungfunktionen god!” Doktor Troëng som också
sitter i publiken utför genast det sistnämnda testet på ett ljus som står nära till hands. Utfallet
av testet är svårbedömbart, men eventuellt kan han ha en lättare svikt…
Efter en stund vaknar projektorn till liv igen och doktor Åberg kan avsluta sitt intressanta och
lärorika föredrag om thoraxkirurgin. Vi tackar Bengt Åberg för ett väl utfört arbete som
ordförande i Karlskrona läkareförening 2009.
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