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Uppsala universitet

VI BLIR ALLA ÄLDRE, ett år i taget. När
befolkningstillväxten stannar av och vi
samtidigt lever längre säger vi att samhället
åldras. Denna process blir uppenbar i alla
länder som genomgår den så kallade demografiska transitionen.
Det är en positiv utveckling. Om människor i genomsnitt får fler friska år är det
en ren välfärdsvinst. Mycket tyder också
på att vi som individer blir allt mer nöjda
med livet ju äldre vi blir. När 30-åringar
och 70-åringar ombeds bedöma sin egen
livskvalitet så visar det sig, tvärtemot vad
de flesta gissar, att 70-åringarna är lyckligare
och mår bättre. Den konventionella bilden
av människans livstrappa – ett uppstigande
fram till 50, följt av en nedförsbacke mot
graven – borde hellre vändas upp och ned.
Icke desto mindre medför åldrandet ett
antal samhällsutmaningar. Pensionssystem
sätts under press och nya efterfrågemönster uppstår för varor, tjänster, boende, resor,

omsorg och vård, anpassade efter en växande grupp äldre. Vägen till ett framgångsrikt åldrande samhälle går via medicinska
framsteg och samhällsorganisatoriska innovationer.
När Uppsala universitet grundades år
1477 var det Sveriges första universitet.
536 år senare är vi vitalare än någonsin:
ett internationellt orienterat, fullskaligt
forskningsuniversitet. Vår ambition är att
bedriva forskning och utbildning av högsta
akademiska kvalitet och till största möjliga
nytta för samhället.
Vid universitet studeras ålder och åldrande ur en rad olika perspektiv: hälsorelaterade, sociala, ekonomiska och språkliga.
Några aktuella forskningsinitiativ presenteras i detta magasin. Och Uppsala Health
Summit – en mötesplats där beslutsfattare
inom hälsosektorn diskuterar vårdfrågor
utifrån medicinska, ekonomiska och etiska
utgångspunkter – har 2014 temat åldrande.

Den konventionella bilden av
människans livstrappa – ett uppstigande fram
till 50, följt av en nedförsbacke mot graven
– borde hellre vändas upp och ned.
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Det friska åldrandet

Både gener och livsstil
Att bevara sin hälsa långt upp i åren och få många friska
år är ett ideal för de flesta. Men hur når man dit? Svaret är
att det är högst individuellt hur man ska leva för att hålla sig
frisk. Det handlar om ett samspel mellan gener och livsstil.
TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Lars Lind undersöker en person med ultraljud för att mäta åderförkalkning.
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DETSAMMA GÄLLER FÖRSTÅS även ”bra”
livsstilsfaktorer, som hälsosam kost och regelbunden motion. I dag ger läkarna samma råd till alla. Men nu finns redskapen
att borra djupare i genetiken – detaljerade
genanalyser, storskalig proteinanalys och så
kallad ”metabolomics”, där man mäter olika
metabola variabler som aminosyror, fetter
och hormoner.
– Tanken är att i förlängningen kunna ge
individualiserade hälsoråd så att vi kan säga
till denne morfar, att ”ja, du kan röka”. Till
de allra flesta kommer vi nog säga att rökning är farligt för dig och så kan vi plocka ut
de individer för vilka det är extremt farligt
att röka, säger Lars Lind.
Inom projektet EpiHealth samlas prover

och enkätsvar in från olika personer vid en
klinik i Uppsala och en i Malmö. Hittills
har data från 10 000 personer samlats in
här i Uppsala men målet är att samla data
från 300 000 individer, eftersom det behövs
stora material att utgå ifrån.
– Dels finns det väldigt många olika livsstilsfaktorer, dels har varje människa 20 000
olika gener och en mängd olika saker som
styr generna, så det är komplext.
Inom EpiHealth studeras de stora folksjukdomarna, som ofta kommer i medelåldern och framåt med tyngdpunkt på
cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, demens,
benskörhet och diabetes. Det är sjukdomar

som oftast inte går att bota och som kostar
samhället stora pengar.
Vi blir allt äldre, men sjukdomarna finns
kvar. Däremot har mönstret ändrats på senare år, menar Lars Lind.
– Om man tittar på det ur perspektivet
vad man dör av, statistiskt sett, så har trenden skiftat från att man oftast dör i hjärtoch kärlsjukdomar till att man oftast dör av
cancer.
Det har att göra med de stora framstegen inom hjärt- och kärlområdet de senaste
10–15 åren, vilket gör att färre dör av sin
hjärtinfarkt. Dels har den skjutits upp i tid,
dels lever de flesta längre efter sin hjärtin-

FOTO: REUTERS

SATSNINGEN EPIHEALTH, som drivs av
Uppsala universitet och Lunds universitet,
ska studera samspelet mellan livsstilsfaktorer och gener hos de stora folksjukdomarna.
Här i Uppsala leds projektet av Lars Lind,
professor i medicin. Han bekräftar det vi
nog alla märkt: det finns inget enkelt samband mellan livsstil och hälsa.
– Jag som doktor får ofta höra: ”jag hade
en morfar som söp som ett svin och rökte
hundra cigaretter om dagen men ändå blev
hundra år gammal”. Då måste det vara så
att han har någon typ av gener som gör att
han är resistent mot att missköta sig medan
andra får lungcancer och dör tidigt även om
de bara röker lite grann.
För varje livsstilsfaktor, som till exempel
rökning, finns det alltså gener som styr hur
pass mottagliga vi är och därmed hur pass
skadlig den är för oss.

Sir Winston Churchill (1874–1965) blev 91 år gammal trots att han
rökte som en borstbindare. Kanske hade han en bra genuppsättning?
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FORTS:

Det åldrande samhället

Om gener och livsstil

farkt. Och det gör att de hinner bli äldre
och då ökar risken att få cancer.
– Strävan måste vara att skjuta upp sjukdom så länge som möjligt i livet så att man
får så många friska år som möjligt. Den
andra målsättningen är att när man väl får
en sjukdom behandla den så effektivt som
möjligt så att man får en hygglig livskvalitet även efter att man blivit sjuk, säger Lars
Lind.
Vilka livsstilsfaktorer tittar ni efter?
– De mer klassiska är rökning, alkoholvanor, vad man äter och motion. Men vi tittar
även på andra faktorer som är mindre studerade men väl så intressanta, som mental
stress, sociala nätverk och välbefinnande. Vi
tittar också på miljöfaktorer som hur man
upplever sin arbetsplats och om man är exponerad för miljögifter.
Har de koppling till alla folksjukdomar?
– Ja, men på olika sätt. Vissa livsstilsfaktorer är viktigare för vissa sjukdomar än vad
de är för andra och det finns mer eller mindre grad av ärftlighet. I princip vid alla sjukdomar som vi studerar – som hjärtinfarkt,
stroke, cancer och demens – är både livsstilsfaktorer och genetiska faktorer viktiga,
men de kan variera i betydelse.
FÖRSTA DELMÅLET, att samla in data

från 10 000 personer, har nåtts och nu i höst
ska man börja studera fetma som riskfaktor
för våra folksjukdomar. Det första pilotprojektet handlar om ”hälsosam fetma” – kan
man vara fet utan att det är skadligt?

Rapporter från andra forskargrupper
säger att för ungefär 20–25 procent av alla
som har ett BMI över 30 (vilket är definitionen på fetma) leder det inte till hjärtkärlsjukdomar eller diabetes.
– Det där är något vi tänker studera
lite mer i detalj. Dels vilka livsstilsfaktorer
som gör att vissa personer med fetma inte
drabbas av diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar, men också vilka gener som ligger
bakom. Det vi gör med den här gruppen, är
att vi följer de här individerna framåt i tiden
och ser vilka som utvecklar sjukdomar.
Den ökade kunskapen kan leda till mer
individanpassade kostråd. Forskning har visat att det finns en gen, APOE-genen, som
är viktig för fettomsättningen. Om man har
en viss APOE-genotyp är det väldigt viktigt
att man äter lite mättat fett, med en annan
genotyp spelar det mindre roll. Vilket talar
för att det inte finns en diet som är ”den
rätta” för alla.
INDIVIDANPASSNING BEHÖVS också

på läkemedelssidan. Vid en hjärtinfarkt,
till exempel, skrivs flera olika läkemedel
ut på sjukhuset, trots att alla läkemedel säkerligen inte behövs för alla individer. Idag
saknas nämligen verktyg för att avgöra vem
som behöver vilken medicin.
– Sjukvården har extremt mycket att
vinna på att individualisera livsstilsråd och
medicinering. Både när det gäller effektivitet för individen men också när det gäller
vårdkostnader, säger Lars Lind. n
EpiHealth
I Uppsala finns data om cirka 10 000 individer. Dessutom finns ett testcenter i Malmö.
Målet är 300 000 individer, men då krävs
ytterligare finansiering.
De är slumpmässigt utvalda från folkbokföringen. Ungefär en fjärdedel av de som blir
kallade kommer.
Så går det till:
1. En enkät fylls i via nätet.
2. Vid ett testcentra mäts längd, vikt, midjeomfång, blodtryck, lungfunktion. Dessutom
tas EKG och personerna får utföra ett
hjärntest. Blodprover ger svar på blodfetter
och blodsocker, och en del fryses ned i en
biobank.
3. Uppföljning av patienterna med hjälp av
de register som socialstyrelsen har. En gång
om året samkörs databasen med dödsorsaksregister, slutenvårdsregister och en del andra
register.
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Individer i arbetsför ålder

Tyskland, Italien, Japan och Sverige har
bara tre individer i arbetsför ålder per äldre
person. Det kan jämföras med länder som
Bahrain, Qatar och Förenade Arabemiraten
som har över 30 personer i arbetsför ålder
per äldre person. I de flesta länder ligger
försörjningssiffran på 5–20 personer i arbetsför ålder per äldre person.

Andel personer över 60
År 2012 fanns ungefär 810 miljoner personer som är 60 år eller äldre i världen. Siffran beräknas stiga till mer än 2 miljarder till
2050. Vid den tidpunkten kommer de äldre
personerna att överstiga barnen (0–14 år)
för första gången i mänsklighetens historia.
Asien har mer än hälften (55 procent) av
världens äldre personer följt av Europa (21
procent).
2012

2050

Idag är en av nio personer i världen 60 år och
äldre. År 2050 kommer en av fem att tillhöra den åldersgruppen. Proportionen äldre
varierar i olika delar av världen: I Europa är
det en av fem, i Asien, Latinamerika och
Västindien en av nio, och i Afrika en av 16.

Andel väldigt gamla
Andelen väldigt gamla ökar. För närvarande
utgör den äldsta befolkningen (över 80 år)
14 procent av de som är 60 år och äldre.
Men andelen växer snabbt. År 2050 kommer 20 procent av den äldre befolkningen
att vara över 80 år. Antalet 100-åringar ökar
också och beräknas öka från 343 000 personer idag till 3,2 miljoner år 2050. n
KÄLLA: FN (Population Ageing
and Development 2012)

År 2050 kommer två miljarder människor
att vara 60 år eller äldre. Men trots
en vård som redan kämpar med
ansträngda resurser ser Sophie
Langenskiöld, forskare i hälsoekonomi, optimistiskt på framtiden.

TEXT: MAGNUS ALSNE
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
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Uppsala stärker fokus

på hälsoekonomi
VÄRLDENS BEFOLKNING befinner
sig i en åldersförskjutning, vissa talar till och
med i termer av åldersexplosion. Ordval
oavsett så lever vi allt längre och våra äldre
blir allt fler. De samhällsekonomiska konsekvenserna är redan påtagliga. Sverige har i
dag tre individer i arbetsför ålder per äldre
person, och med antalet äldre ökar även
vårdkostnaderna. Addera FNs prognos att
gruppen 60-plus redan år 2050 kommer att
ha ökat från 810 miljoner till två miljarder
så är det tydligt att vi står inför en enorm
utmaning.
– Många olyckskorpar bortser från att vi
med ökad livslängd även skjuter våra sjuka
år framför oss, men faktum är att vårdens
kostnader ökar, liksom att äldre konsumerar en oproportionerligt stor del av vårdens
resurser. Inom en snar framtid behöver vi
bättre metoder att kontrollera utgifterna,
men det kräver att vi först kartlägger vilka
fler faktorer än de rent demografiska som
driver utvecklingen, säger Sophie Langenskiöld, forskare i hälsoekonomi vid Uppsala
universitet.
DEN HÄLSOEKONOMISKA forskningen

inleddes på 1960-talet och förenar, enligt
Nationalencyklopedin, ”ekonomiska teorier
och analysmetoder med kunskap om faktorer som påverkar människors hälsa samt

om hälso- och sjukvårdens organisation och
finansiering”. Den demografiska utvecklingen har bidragit till områdets alltmer framskjutna position, och hösten 2012 initierades Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala
universitet, HEFUU.
– Hälsoekonomisk forskning kräver en
tvärvetenskaplig approach, och med HEFUU gör Uppsala universitet klart att man
tänker ta täten inom detta fokusområde för
framtida sjukvård. Personligen tror jag att
det är en ambition som har alla förutsättningar att infrias, i synnerhet om vi profilerar oss inom Real-World Evidence vilket
efterfrågas allt mer av både myndigheter
och industri, säger Sophie Langenskiöld.

MED EN ÅLDRANDE BEFOLKNING blir
samsjuklighet och multipel läkemedelsbehandling allt vanligare. Att forskningen hittills prioriterat randomiserade studier som
exkluderar komplexa variabler gör att vården i dag saknar central kunskap om effekt
och kostnadseffektivitet av flera vanliga behandlingar. Som länk mellan laboratorium
och klinisk praxis förutsätter Real-World
Evidence omfattande observationsdata
och här utgör Skandinaviens heltäckande
förskrivnings- och hälsofallregister en unik
tillgång.
– Uppsala universitet besitter dessutom

Vårdkostnader ökar i takt med att de
äldre blir allt fler. Sophie Langenskiöld
och hennes kolleger ska kartlägga vilka
faktorer som driver utvecklingen.

den kompetens som krävs för att använda
och analysera materialet, vilket ger oss ett
stort försprång och gör oss till en attraktiv
partner internationellt. Jag sätter just nu
samman ett team och möter stort intresse
från bland annat Harvard. Förhoppningsvis
startar vi projektet 2014 för att därefter relativt snart börja leverera resultat som ökar
samhällets kunskap kring läkemedels och
andra behandlingars effektivitet och kostnadseffektivitet i klinisk praxis. n
Forum för hälsoekonomi
HEFUU är Uppsala universitets forum för
forskare med hälsoekonomisk inriktning.
HEFUU utvärderar bland annat effekter av
hälsochocker och sjukvårdsinterventioner på
ekonomiska utfall, och ekonomiska händelser
på hälsoutfall. De svenska hälso- och sjukvårdsregistren och information om ekonomiskt utfall ger HEFUU ett unikt material
för hälsoekonomisk forskning.
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Alzheimers

Alzheimers sjukdom slår allt hårdare,
men nu är Lars Lannfelt och hans
kollegor en behandling på spåren.

– snart ett minne blott?
Forskningen om Alzheimers sjukdom bryter snabbt ny mark. Just nu testar forskare
i Uppsala en behandling som ska bromsa sjukdomsförloppet i ett tidigt skede.
– Förhoppningsvis är vi på marknaden inom fem år, säger professor Lars Lannfelt.

TEXT: MAGNUS ALSNE, FOTO: MATTON

gjord men i takt med att neurodegenerativa
sjukdomar generellt ägnas större vikt ökar
också kunskapen om Alzheimers sjukdom.
Omfattande forskning bedrivs i framför allt
USA och Japan men även i Sverige och
Uppsala görs stora framsteg. Nya diagnostiska framsteg har ökat möjligheterna att
använda den nya medicin som efter framgångsrika försök på möss just nu testas på
människor.
– Hösten 2010 inledde vi en studie på
80 amerikanska patienter. Doseringen med
en injektion i månaden under fyra månader gav inga biverkningar och våren 2013
gick vi vidare med effektmätning på 800
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FORSKARTEAMETS AMBITION är att
skapa en bromsbehandling med stabiliserande verkan på hela den globala patientpopulationen, men redan en framgång i
hälften av fallen vore, enligt Lars Lannfelt,
att betrakta som en medicinsk revolution.
En medicin som designats för prevention i
sjukdomens tidiga skede förutsätter screening på bred front, men det ser forskarna inte
som ett oöverstigligt problem.
– Är behandlingen framgångsrik skapas
dels det samhällsekonomiska incitamentet
att finansiera test och eventuell behandling,
dels får drabbade släkter och andra högriskgrupper all anledning att aktivt låta sig
screenas. Samtidigt förutsätter det fortsatt
utveckling av olika diagnostiska metoder.
Därför samverkar vi med Uppsala Berzelii
Centre i syfte att förbättra den PET-teknik
med vilken vi mäter halten beta-amyloid i
hjärnan, säger Lars Lannfelt.
NÄR BERÄKNAR DÅ teamet att den nya

medicinen kan lanseras på marknaden? I
en tidningsartikel från 2011 uttryckte Lars
Lannfelt förhoppningar om en godkänd
produkt hösten 2016. Två år senare har
processen tagit stora steg framåt, men fortfarande placerar han målsnöret ungefär fem
år framåt i tiden, alltså 2018.
– Det är tyvärr lätt att bli tidsoptimist.
Vi har forskat kring Alzheimers sjukdom i
mer än 20 år, och en gång trodde jag att vi

skulle kunna presentera en behandling redan under tidigt 2000-tal. I dag pekar allt
åt rätt håll och vi känner på god grund tillförsikt, men faktum är att den gigantiska,
logistiska apparat vi befinner oss i kommer
att fortsätta rymma förseningar, konstaterar
Lars Lannfelt.
Parallellt med att utveckla en behandling
mot Alzheimers sjukdom granskar forskarteamet möjligheterna att vidga sitt arbete
till att omfatta liknande, neurodegenerativa
sjukdomar. Bland annat diskuteras huruvida
den antikropp de tagit fram kan ha verkan
vid Downs syndrom och traumatiska hjärnskador. Tidig utveckling pågår även för att
ta fram liknande behandling mot bland
annat Parkinsons sjukdom och Lewy body
demens vid vilka proteinet alfa-synuklein
lagras i hjärnan.
– Vi har redan påbörjat behandling mot
alfa-synuklein i celler och på möss och fått
positiva resultat, men här dröjer det sannolikt upp till fem år innan vi kan utvärdera
behandlingen på patienter, säger Martin
Ingelsson. n

Neurodegenerativa sjukdomar
… är sjukdomar som långsamt förtvinar
nervsystemet, till exempel demenssjukdomar,
Parkinsons sjukdom och ALS (amytrofisk
lateral skleros).
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen
av demens. I allmänhet diagnostiseras sjukdomen hos personer över 65 år, även om den
kan uppträda mycket tidigare.
PET-teknik är en medicinsk avbildningsteknik
för att ta fram tredimensionella bilder av
exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan och
hur olika preparat, exempelvis signalsubstanser, rör sig i kroppen.

Med PET-kamera kan man
se hur hjärnan påverkas av
Alzheimers sjukdom. Till
vänster har spår-molekylen
FDG använts för att mäta
energiåtgång och hjärnans
ämnesomsättning.
Till höger har spårmolekylen PIB använts för att
mäta ansamlingen av
amyloid (plack) i hjärnan.

FDG

PIB

FRISK HJÄRNA

SJUKDOMEN VAR LÄNGE dåligt synlig-

patienter. Senare i år påbörjar vi även en
europeisk studie och de resultat vi iakttagit
hos mössen ger oss all anledning till optimism, säger Martin Ingelsson, forskare vid
Uppsala universitet.

ALZHEIMERS

ALZHEIMERS, vår vanligaste demenssjukdom slår allt hårdare i takt med att medellivslängden ökar. I dag är 36 miljoner människor drabbade, av dem är 150 000 svenskar.
Sjukdomen kostar Sverige 40 miljarder kronor per år, det mänskliga lidandet oräknat.
De ålderstigna läkemedel som står till buds
har en i bästa fall begränsad verkan, men
forskningen rör sig snabbt framåt och nu är
ett forskarteam från Uppsala en behandling
på spåren.
– Ärftlighet är vid sidan av hög ålder den
främsta riskfaktorn för att drabbas av Alzheimers sjukdom. Genom att studera två
nordiska släkter lyckades vi kartlägga de så
kallade amyloid-beta protofibrillernas betydelse vid förstadium till sjukdomen. Nu har
vi tagit fram ett läkemedel som vi hoppas
ska oskadliggöra dessa proteinformer och
därmed stoppa sjukdomsförloppet, säger
Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet.
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Språkbyte på äldre dagar
Vad händer med människor som flyttar till ett annat land? Lär de sig det nya landets språk eller söker de sig till kulturellt och språkligt besläktade grupper? Både och,
visar det sig. Svenskar som invandrar till andra länder gör som många invandrare
i Sverige – söker sig till sina likar men försöker verkligen lära sig det nya språket.
TEXT: KIM BERGSTRÖM		
DET BLIR ALLT VANLIGARE att svenska

pensionärer bosätter sig på den spanska
medelhavskusten. De bosätter sig ofta i ”kolonier”, men alla kontakter med myndigheter måste ske på spanska. Det blir också
mycket lättare att navigera i vardagen med
spanskakunskaper. Hur hanterar de inflyttade svenskarna det?
– De klarar sig generellt bra. De har en

väldigt pragmatisk inställning till språket.
Spanskan blir ett fungerande komplement
till engelskan och svenskan, säger Ulla Börestam, som studerat svenska pensionärer
som flyttat till en stad i sydöstra Spanien.

Hennes forskning är viktig ur flera perspektiv. Den lär oss mer hur äldres språkutveckling fungerar, något som blir viktigare
ju fler äldre vi blir. Forskningen beskriver
också flerspråkiga miljöer, som varit ovan-

De flesta invandrade svenskar handlar i spanska affärer, går på spanska
restauranger och träffar spanjorer i andra sammanhang. Där snappar de
upp många vardagsfraser.

liga i Sverige. Sist men inte minst belyser
Ulla Börestams forskning situationen för de
som invandrar till Sverige.
PENSIONÄRERNA VILL integrera sig i det
spanska samhället och lära sig spanska när
de flyttat dit. Men vägen blir ofta inte så rak
som de tänkt sig.
– Det kommer saker emellan. När de
precis flyttat är det mycket praktiskt att ta
hand om, som bostaden, el- och gasförsörjning, registrering hos skattemyndigheter
och andra myndigheter. Det blir inte tid att
lära sig spanska. Då är det lätt att söka sig till
de skandinaviska nätverken.
Men de flesta handlar i spanska affärer,
går på spanska restauranger och träffar
spanjorer i andra sammanhang. Där snappar de upp många vardagsfraser. Samtidigt
erbjuder ofta sjukhusen tolkhjälp, skattemyndigheten har krav på att utlänningar
ska ha ett spanskt ombud, och att handla
i affären eller gå till frisören kräver inte flytande spanska.
– De kompletterar också sin spanska
med kroppsspråk och engelska. Det gör att
de för det allra mesta klarar av de situationer de ställs inför.

i Sverige är det inte så lätt för dessa migranter att bli insläppta i lokalbefolkningens
sociala gemenskaper.
Det är ett resultat som går att föra över
till Sverige, tror hon.
– Kan vi på något sätt se till att det även
bor en hel del svenskar i de invandrartäta
områdena skulle det säkert vara en fördel
för invandrarnas språkliga utveckling.
EN SISTA LÄRDOM från Ulla Börestams
forskning på svenska pensionärer i Spanien
är att de för det mesta klarar sig alldeles utmärkt trots att de inte pratar flytande span-

ska, eller kanske ens särskilt bra spanska. De
pratar en del spanska, ganska bra engelska,
de tecknar och gestikulerar, och använder
tolk när det behövs.
– Vi i Sverige måste kanske släppa idén
om att ett språk är något man lär sig en
skolsal och sedan ska behärska väldigt bra,
säger hon. Vi kanske också måste acceptera
att även Sverige har blivit en flerspråkig
miljö. Massor av städer och länder har varit det länge och precis som för de svenska
pensionärerna utomlands fungerar det ofta
utmärkt. Då borde det kunna göra det i
Sverige också. n

KAN VI PÅ NÅGOT SÄTT SE TILL ATT DET ÄVEN
BOR EN HEL DEL SVENSKAR I DE INVANDRARTÄTA
OMRÅDENA SKULLE DET SÄKERT VARA EN FÖRDEL
FÖR INVANDRARNAS SPRÅKLIGA UTVECKLING.

MÅNGA SÖKER UPP ett socialt umgänge

Äldres språkinlärning
Det råder ingen tvekan om att äldre kan lära
sig ett nytt språk. Men det verkar också klart
att språkinlärningen skiljer sig lite från yngre
människors.
Ett sämre minne, sämre hörsel och lägre
tolerans för stress gör det svårare att lära sig
eller använda ett nytt språk, eftersom miljöerna ofta är bullriga och situationer där man
behöver språket kan upplevas som stressande.
Äldre har också ofta svårare än yngre att
automatisera sådant som grammatik.
Men mognaden och ett allmänt rikare ordförråd kan underlätta, liksom om personen
tidigare lärt sig ett nytt språk.
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FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

bland sina landsmän.
– Så gör svenskar som utvandrar, och har
alltid gjort. Den här tryggheten är A och O!
De som bott längre i landet blir också en
länk och en brygga till det nya landet. De
kan hjälpa till både med språket och med
praktiska detaljer.
Som med allt annat är språk något man
måste öva på för att bli bättre.
– Ju mer sociala interaktioner de svenska
pensionärerna har med spanjorer, desto
bättre blir de på spanska. Men precis som

– Vi i Sverige måste kanske släppa idén att språk är något man lär sig i en skolsal,
säger Ulla Börestam.
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? 4 FRÅGOR TILL KJELL ALEKLETT
Hur bemöts HBT-personer, homo-, bisexuella och transpersoner, i äldreomsorgen?
Genusforskaren Henrik Berg ska öka kunskapen om detta, i nära samarbete med
Gävle kommun. Projektet, som fått anslag från Vårdalstiftelsen, har just dragit igång.

Kunskapslyft om
äldre HBT-personer
TEXT: ANNICA HULTH, FOTO: JIM ELFSTRÖM

Hur fick ni idén till projektet?
– Det började på Aimday Åldrande förra
året, där forskare mötte yrkesverksamma.
Från Gävle kommun kom en fråga om
hur man ska bemöta HBT-personer i äldreomsorgen och jag upptäckte att det inte
finns någon forskning på området. Så vi pratade ihop oss, jag och Ulla Hamrén, som är
biståndschef i Gävle kommun.
Metoden ni använder kallas ”aktionsforskning”. Hur har ni lagt upp det?
– Vi ska jobba tillsammans med biståndshandläggare i Gävle kommun i 18 månader. Kvalitativa gruppsamtal varvas med
föreläsningar. Till exempel hoppas vi på ett
utbildningspass med stiftelsen Gaysol eller
motsvarande, där bögar, lesbiska och transpersoner berättar om sina behov av omvårdnad. De här 20–25 personerna kommer alltså att bli utbildade på kuppen. Vi
arbetar fram en förändring tillsammans och
de är mina medforskare.

Vad är viktigast att föra ut?
– I Gävle handlar det om hur vi skapar man
en öppen miljö där det är OK att vara den
man är.
– Det är väldigt lätt att ta för givet att
personer är heterosexuella och lever hete-

TEXT: LINDA KOFFMAR
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT/VASAMUSEET

Krigsskeppet Vasa är under attack på
flera flanker samtidigt. Konserveringen
med ämnet PEG (polyetylenglykol)
på 60-talet ger träet sämre mekanisk
styrka. Träet påverkas och deformeras
över tid och skeppet står fortfarande
uppställt på den enkla stödkonstruktion som byggdes när båten bärgades
för över 50 år sedan.

Så räddas ett
åldrande skepp

ronormativt, men genom att ställa öppna
och tillåtande frågor kan man låta äldre
berätta hur det är. Utmaningen är att ge
alla ett värdigt bemötande. Vare sig man är
HBT eller inte ska man få den omsorg man
har rätt till. n

Utmaningen är
att ge alla ett värdigt
bemötande. Vare
sig man är HBT
eller inte …

Vad syftar forskningen till?
– Vi ska ta fram en lathund och en utbildningsplan för biståndshandläggare i kommunerna, som tar upp frågor som: Hur ska
vi fixa ett värdigt boende för HBT-personer? Hur ställer man frågor utan att döma,
frågor som gör att personen vågar berätta
om sin läggning? Drömmen är att sedan få
fortsätta och utbilda personal inom hemtjänsten och för arbetslag på äldreboenden
där kunskapen verkligen behövs.
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MILLIMETER FÖR MILLIMETER sjunker

Vasaskeppet ihop. Om skeppet inte stöttas
bättre kommer det till slut att kollapsa. För
att förhindra detta har en forskargrupp vid
Uppsala universitet fått uppdraget att föreslå en ny stödstruktur till Sveriges kanske
mest älskade museiföremål.
Vasaskeppet har varit med om mycket.
Från att ha varit skrytbygge, katastrofplats
och sedan dolt under ytan i 333 år har skeppet nu legat på torra land i över 50 år. Besökare från hela världen imponeras över hur
välbehållet ett skepp från 1627 kan vara.
Men forskare som jobbar med skeppet
ser också något annat.
– Hållfastheten är sämre än man hade
kunnat förvänta sig. Styrkan i Vasaeken är
ungefär halverad. På vissa ställen är hållfastheten reducerad med 80 procent jämfört
med nutida ek, berättar Ingela Bjurhager,
forskare i tillämpad mekanik och koordinator för forskningsprojektet ”Stötta Vasa”.
KRIGSSKEPPET VASA är under attack på

flera flanker samtidigt. Kemiska processer
försvagar träet och man vet att konserveringen med ämnet PEG (polyetylenglykol)
som påbörjades direkt efter bärgningen på
60-talet ger träet sämre mekanisk styrka.
Forskarna är trots detta överens om att det
var rätt beslut att använda PEG och skeppet innehåller idag 50 ton av konserveringsmedlet.
Liksom andra konstruktioner utsätts
skeppet också för vad forskarna kallar
”kryp”. Träet påverkas och deformeras över

Doktoranden
Alexey Vorobyev
utför experiment
för att se hur
träet i Vasa beter
sig över tiden när
det belastas.

tid. Med olika metoder har man sett att Vasaskeppet långsamt sjunker ihop och blir
allt vidare på mitten. Skeppet är ju också
konstruerat för att vila i vatten, inte att stå
på torra land.
Vasa står fortfarande uppställd på den
stödkonstruktion som byggdes när båten bärgades för över 50 år sedan. Det är
en enkel konstruktion där skeppet står på
kölblock med stöttning längs vardera sidan
skrovet.
– Det är lätt att göra en stödkonstruktion som är mycket bättre än den befintliga
men det är svårt att göra en som är optimal.
Så måste den vara snygg också, konstaterar
Ingela Bjurhager.
I TVÅ GLASBEHÅLLARE på hennes kontor i Ångströmlaboratoriet ligger högar av
träklossar. Den ena innehåller ekträ från
Vasa och den andra innehåller nutida ek att
använda som referens. Doktoranden Alexey
Vorobyev utför experiment för att se hur
träet i Vasa beter sig över tiden när det belastas.
En tredje medlem i gruppen, forskningsassistenten Nico van Dijk, gör beräkningar
för att kunna prediktera materialbeteendet
långt in i framtiden. Resultat bollas dem
emellan. Experimentresultaten läggs in i
beräkningarna som i sin tur föder nya frågor som behöver testas i experiment. Allt
startar på en mikronivå för att steg för steg
skalas upp till större storlek.
Gruppen har också tillgång till data från
tidigare forskning och från geodesimätning-

ar som Vasamuseet utför. Bestämda punkter på skeppet mäts varje år och ger en bild
av hur skeppet rör på sig.
Ur Nico van Dijks beräkningar växer
modeller av Vasaskeppet fram som visar
hur skeppet förändras över tid. Ur dessa
modeller vill forskarna kunna utläsa vilka
områden på skeppet som deformeras snabbast och vilka områden som behöver mer
stöd. Och när kommer skeppet att nå kritisk deformation, det vill säga kollapsa?
Klart är att skeppet behöver lastas om.
Det betyder att man i framtiden behöver
belasta skeppet på ett annat sätt. Punkter
på Vasa som idag får bära mycket av skeppets tyngd är dåligt lämpade för detta och
klarar det inte.
– Dagens stödstruktur är inte särskilt
specialiserad för Vasa. Den skulle kunna
vara till vilket skepp som helst, menar Ingela Bjurhager.
Forskningen som nu bedrivs på Uppsala
universitet kommer inte bara Vasaskeppet
till gagn. Viktiga resultat kan användas för
att lösa liknande problem med andra stora
trästrukturer, exempelvis byggnader och
broar.

BAKGRUND:
Fokus skiftar från kemi till mekanik
Den regniga sommaren år 2000 fylldes Vasamuseet av dyblöta besökare. När sommaren led mot sitt slut hade gulvita saltutfällningar
bildat stora fläckar på skeppet. Den varierande luftfuktigheten hade
orsakat en transport av vattenlösliga kemikalier i trävirket.
Utfällningarna bestod av järn- och svavelrika kemiska föreningar
med en surhet som visade på ett inslag av svavelsyra, som i sin
tur antogs bryta ner trävirket. En stor kemiutredning drog igång
i forskningsprojektet ”Bevara Vasa”. Efter detta följde projektet
”En framtid för Vasa”.
Vartefter undersökningarna pågick ändrade forskarna delvis inställningen till svavlets betydelse för försvagningen av Vasaskeppet. Det
går inte heller att konservera om skeppet eller få ut syran. Idag är
forskningen kring hur skeppet ska bevaras främst inriktad på hur
en ny stödstruktur kan utformas på bästa sätt.

VASAGRUPPEN BEDRIVER forskning med

ett tydligt praktiskt mål och med ett folkkärt
objekt i centrum. Forskning ganska olik den
som utförs bara ett par korridorer bort, där
det mesta äger rum i teorivärlden.
Ingela Bjurhager menar att det är en fördel att forskningen är så lättbegriplig men
att omständigheterna också för med sig utmaningar.
– Det är ju inte svårt att förklara för
folk vad vi håller på med. Men för oss som
jobbar med materialmodellering kan det
ibland vara utmanande att hitta den spännande forskningen och forskningsresultaten. Ibland ser vi intressanta vetenskapliga
spår som det inte riktigt finns utrymme
för att följa upp i projektet. Vårt mål är ju
också att hitta nya saker som kommer träforskningen i stort till nytta. n

Stötta Vasa
… är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt
som bedrivs av Vasamuseet och Uppsala universitet. Projektledare är Kristofer Gamstedt,
professor i tillämpad mekanik. Forskningsfinansiärer är Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet. Uppsala universitet och Statens
maritima museer är också med och betalar
för projektet.
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”Omöjligt” material
framställt i labbet

Spädbarnsdödligheten halverades
När lokala hälsogrupper engagerades på landsbygden i Vietnam
minskade spädbarnsdödligheten
med 50 procent. Det visar forskning vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Ngyen
Thu Nga skrev sin avhandling
inom projektet.

I över hundra år har det bedömts vara omöjligt att syntetisera men nu har forskare
på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet av en slump lyckats framställa ett
nanomaterial av icke-kristallint magnesiumkarbonat.
TEXT: ANNELI WAARA
FOTO: SIMON YDHAG
MATERIALET BINDER mer fukt än något annat känt material och har den största
ytarea som hittills har uppmätts för något
material i samma familj. De unika egenskaperna gör det högintressant för tekniska
tillämpningar där kontrollerad luftfuktighet
är av största vikt.
Materialet, bestående av magnesiumkarbonat (MgCO3), har fått namnet Upsalite
och förväntas kunna minska den energi som
behövs för att kontrollera miljöer där luftfuktigheten är helt avgörande, till exempel
vid framställning av läkemedel eller i lagerbyggnader och varuhus. Det skulle också
kunna användas för att sanera olja, kemikalier och miljögifter, liksom vid sanering efter
bränder.
DE FÖRSTA FÖRSÖKEN att framställa

magnesiumkarbonat var inte så lyckosamma men när Uppsalaforskarna ändrade i
syntesprocessen och av misstag lämnade

synteskärlet över helgen hände det något.
Tillbaka på arbetet på måndagsmorgonen
visade det sig att en gel bildats i kärlet och
analyserna av den torkade gelen gjorde forskarna allt mer entusiastiska.
– Efter alla analyser stod det klart att vi
verkligen framställt magnesiumkarbonat på
ett vis som man tidigare trott var omöjligt,
säger Maria Strømme, professor i nanoteknologi och forskningsledare.
Tack vare sin porösa natur så har Upsalite den största yta som någonsin uppmätts
för ett karbonat av en alkalisk jordartsme-

tall: 800 kvadratmeter per gram. Detta placerar det i en exklusiv klass av porösa material med stor yta.
– Sammantaget betyder detta att vi tror
att detta material kan bereda väg för en rad
nya hållbara och energibesparande produkter med flera industritillämpningar, säger
Maria Strømme.
Materialet kommer att utvecklas vidare
genom spin-off-företaget Disruptive Materials, som har startats av forskarna tillsammans med Uppsala universitets holdingbolag UUAB. n

… vi tror att detta material kan
bereda väg för en rad nya hållbara och
energibesparande produkter …

Tack vare sin porösa natur så har Upsalite den största yta som någonsin
uppmätts för ett karbonat av en alkalisk jordartsmetall; 800 kvadratmeter
per gram, vilket motsvarar storleken av en handbollsplan.

Det nya materialet Upsalite binder mer
fukt än något annat känt material.
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Ungas
reaktioner
på tsunamin
TEXT: ANNICA HULTH

Ungdomar verkar ha reagerat annorlunda och mer ändamålsenligt
än de vuxna under tsunamikatastrofen 2004. Det visar en studie
som gjorts i samarbete mellan Karolinska institutet och Uppsala
universitet.
DET ÄR DEN FÖRSTA kvalitativa studien

om ungdomar drabbade av tsunamikatastrofen, och resultaten publicerades i Nordic Journal of Psychiatry.
– Studien ger ökad kunskap om krishantering och skyddsfaktorer bland katastrofdrabbade ungdomar, vilket ger möjlighet
att förbättra vården och omhändertagandet
i framtiden, säger Tom Lundin, överläkare
och professor emeritus i katastrofpsykiatri
vid Uppsala universitet.
I djupintervjuer har 20 slumpvis utvalda
ungdomar berättat om de psykologiska reaktionerna under själva tsunamin, krishanteringen efteråt, den förändrade självbilden
och upplevelsen av altruism i anslutning till
katastrofen. Dessutom har forskarna använt
data från ett frågeformulär som besvarats av
4 910 vuxna och ungdomar.
Resultaten visar att ungdomarna verkar

ha reagerat annorlunda och mer ändamålsenligt än de vuxna under tsunamin och
hanterat den efterföljande krissituationen
bättre.
– I synnerhet gäller detta de unga männen, som verkar ha starkare skyddsfaktorer
för att klara en traumatisk upplevelse, säger
Tom Lundin.

Ni har startat upp lokala grupper som
samarbetar kring spädbarnsvården. Det
visade sig att överlevnaden ökade med 50
procent. Varför fungerar det så bra?
– I den provins där jag jobbar är det en
väldigt bra modell eftersom den har sin bas
i lokalsamhället och inte på sjukhuset. I en
randomiserad studie visade vi att det var en
effektiv modell som inte kostar så mycket,
eftersom vi involverar politiska grupper,
hälsovårdsarbetare och kvinnoorganisationer som redan finns på plats. Vi startar
mödra- och nyföddhetsgrupper som arbetar tillsammans mot samma mål.
Blir det någon fortsättning på projektet?
– Vi hoppas att vi kan sprida modellen
till fler provinser. Vietnam är ett stort land
med 90 miljoner invånare och det finns
stora skillnader mellan olika delar av landet.
Till och med i provinsen där jag jobbar finns
stora skillnader mellan olika distrikt. Vi inriktar oss först och främst på de distrikt där
de är fattigast och där spädbarnsdödligheten är som störst. n
Fler barn överlever med lokala grupper
för mödrar och nyfödda.

FLERA AV UNGDOMARNA berättar om

hur de under själva katastrofen kunde bevara ett lugn och agera rationellt, något som
de själva blev förvånade över. I flera fall tog
de en ledande roll och tog hand om chockade familjemedlemmar.
Efter katastrofen har de flesta ändrat sitt
beteende när det gäller risker. Antingen är
de mer försiktiga, eller så har de tagit större
risker än före katastrofen, visar undersökningen. n
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Stöd via internet

Intill landsvägsbron mitt i Söderfors
sänktes kraftverket ned med hjälp av
lyftkran och dykare.

ÄR DET MÖJLIGT att ge psykologiskt stöd
via internet till sjuka och deras anhöriga?
Ja, säger Louise von Essen och hennes forskarteam som redan erbjuder onlinestöd till
föräldrar till cancerdrabbade barn och cancersjuka. Varje år diagnosticeras 300 barn
och ungdomar med cancer. Både de och
deras anhöriga påverkas hårt och även när
sjukdomen behandlas framgångsrikt drabbas många av svåra psykiska besvär. I syfte
att erbjuda fler personer psykologisk hjälp
i samband med kroppslig sjukdom utvecklar forskare vid Uppsala universitet just nu
en rad internetbaserade självhjälpsprogram
inom ramen för forskningsprogrammet UCARE. n

Nu har Uppsala universitets
kraftverk för marin strömkraft
sjösatts i Dalälven, i centrala
Söderfors. Med hjälp av lyftkran
och dykare sattes turbinen, generatorn och fundamentet på plats.
– Det här är som ett stort laboratorium för oss. Nu kan vi verifiera tekniken, säger Mats Leijon,
professor i elektricitetslära.

Gener bakom fetma

ETT INTERNATIONELLT forskarlag lett

av svenska forskare har använt en ny metod
för att undersöka övervikt och fetma som
orsak till hjärt-kärlsjukdom. Målet med studien var att fastställa om fetma i sig orsakar
dessa sjukdomar eller om graden av fetma
bara är en markör för något annat i livsstilen som orsakar sjukdomen. Forskarna har
studerat om en genvariant i FTO-genen,
som reglerar aptiten och därigenom ökar
individens BMI, också är kopplade till en
rad sjukdomar i hjärta-kärl och ämnesomsättning. Över 260 000 personer ingick i
kartläggningen som koordinerats av professor Erik Ingelsson. Resultaten visar att en
ökning med en BMI-enhet ökar risken för
hjärtsvikt med i genomsnitt 20 procent. n

TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Marin strömkraft
testas i Dalälven
VÅREN HAR VARIT intensiv för forskar-

gruppen vid avdelningen för elektricitetslära på Ångströmlaboratoriet. Inom loppet av
några månader har fyra avhandlingar lagts
fram och i mars sjösattes testanläggningen i
Dalälvens strömmande vatten.
Forskningen handlar om hur man tar
tillvara strömkraft för energiproduktion.
Runt om i världen finns ett tiotal liknande
testanläggningar, men just den här tekniken
är unik. Den liknar vindkrafttekniken, med
den skillnaden att generatorn är anpassad
till vattnets långsamma rörelser. Egentligen
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är tekniken tänkt för de stora oceanerna,
där tidvattnet kan utnyttjas, men nu testas
den alltså i Dalälven.
– Det här är som ett riktigt stort labb för
oss. Det finns en kraftstation högre upp och
en längre ned längs älven. Vi samarbetar
med Vattenfall och Fortum och kan få information om vattenflödet hela tiden, säger
Mats Leijon.

KRAFTVERKET BESTÅR av en turbin och

en generator som via en sjökabel kopplas
till en mätstuga på land. Innan turbinen

sänktes ned i vattnet kontrollerades sjöbotten av dykare.
– Det gick lysande bra, trots att dykningen fick göras i nollgradigt vatten. Allting
stämde till punkt och pricka, säger forskaren Mårten Grabbe.
Forskningen kring strömkraft har pågått sedan 2001 och nu börjar arbetet ge
utdelning i form av fyra avhandlingar: om
styrsystemet, turbinens design, generatorns
utformning och om den bästa placeringen
av strömkraftverket, baserat på mätningar
av vattenflödet.

En illustration av den vertikalaxlade turbinen och generatorn på botten av
ett vattendrag. Generatorn är anpassad till vattnets långsamma rörelser.

Risk för upplopp

RISKEN FÖR att det ska uppstå upplopp

Nu är alltså anläggningen nedsänkt i Dalälven och kan ligga där i åtminstone tre år.
OM DET FUNGERAR BRA finns det planer

på att ansöka om ännu ett kraftverk på samma plats, men det ligger längre fram i tiden.
– Först ska vi verifiera tekniken. Vi har
gjort olika delexperiment men nu ska vi
testa hela systemet. Det är alltid mycket
svårare. I den bästa av alla världar stämmer
experimenten även i verkligheten och då
har vi tagit ett ingenjörsvetenskapligt steg,
säger Mats Leijon. n

Marin strömkraft – så funkar det:
Rörelseenergin i strömmande vatten omvandlas till elektricitet, genom att koppla en
vertikalaxlad turbin direkt till en generator.
Turbinen roterar långsamt, 5–30 varv per
minut, och generatorn har anpassats till
vattnets långsamma rörelser. Det ger en
effektiv elektromagnetisk energiomvandling
samtidigt som antalet rörliga delar – som
kräver underhåll – minimeras.
Den första prototypgeneratorn designades för
att ge 5 kW vid 10 varv per minut och färdigställdes på Ångströmlaboratoriet i mars 2007.

är högre i områden med stor boendesegregation. Det visar forskare från Uppsala och Stockholms universitet i en ny
studie. Studien bygger på statistik över
bilbränder i Sverige under 2000-talet.
Till exempel har forskarna sett att kommuner och stadsdelar där utlandsfödda
har liten kontakt med majoritetsbefolkningen har haft fler bilbränder än kommuner där befolkningen bor mer blandat.
– Åldersfördelningen, andelen fattiga och
höga andel synliga minoriteter är bakgrundsfaktorer, menar John Östh, kulturgeograf vid Uppsala universitet. n
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Porträttet

Utforskar barns rika inre liv
Som ung forskare såg Gustaf Gredebäck till en början inte tjusningen
med att studera små bebisar. Men ämnet fångade honom eftersom
insåg han att forskningen ger svar på grundläggande frågor om hur
vi människor formas och hans intresse väcktes.
Nu leder han arbetet vid framgångsrika Uppsala barn- och babylab.
TEXT: ANNETTE U WALLQVIST
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
BARN LEVER ETT RIKT LIV redan i späd

ålder. De är vidöppna individer som tar in
miljön de har omkring sig, både fysiskt och
socialt. De är mottagliga för ansiktsuttryck
och andra människors känslor, och redan
från tidig ålder kan barnen se samband och
lära sig att förutse vissa situationer.
Gustaf Gredebäck, forskare vid institutionen för psykologi, har länge forskat på
barns tidiga förståelse av sin fysiska och
sociala miljö. Han berättar att vid fyra månaders ålder uppfattar små bebisar mycket
mer än vi tidigare känt till.
– Syftet med vår forskning är bland annat att ställa frågan vart den här tidiga förståelsen leder, berättar han.
TILL STOR DEL handlar det om grund-

forskning där Gustaf Gredebäck och hans
kolleger främst vill ta reda på hur de små
bebisarna uppfattar sin omvärld. Vad barnen uppmärksammar och vad de sorterar
bort som brus.
– Än har vi har bara skrapat på ytan.
Men intrycken formar hur barnen ser på
sig själva och omgivningen. Med det kommer också en förmåga att förstå vad andra
människor gör och varför.
Gustaf Gredebäck har till exempel sett
att små barn tidigt kan förutsäga ett händelseförlopp.
– De kan förutsäga konsekvensen av
dina handlingar. De uppfattar att du sträcker dig mot en kopp för att ta koppen. Det
vet vi, eftersom barnet tittar från din hand
till koppen, innan din hand har nått sitt mål.
En praktisk tillämpning på forskningen
är att arbeta med barn som har en autismdiagnos och deras syskon.
– Barn med äldre syskon som har autism,
har högre sannolikhet att själva få en diagnos. Därför följer vi syskon till barn med en
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autismdiagnos under lång tid för att hitta
riskmarkörer och på sikt hjälpa till att utveckla tidiga insatser, berättar Gustaf Gredebäck.
VERKSAMHETEN vid Uppsala universitet
är välkänd för Uppsalaborna och varje år får
labbet runt 2000 besök från familjer med
små barn. Många kommer flera gånger.
Barnens reaktioner och förmågor observeras i laboratoriemiljö, ofta med hjälp av
tekniskt avancerad utrustning.
Nu har verksamheten vid tidigare Spädbarnslabbet slagits ihop med forskare som
arbetar med äldre barns kognitiva utveckling. Under namnet Uppsala barn- och
babylab ska trettiotalet forskare och doktorander samarbeta för att bättre förstå hur
bebisars tidiga upplevelser hänger ihop
med den senare utvecklingen.
– Nu kan vi ställa helt andra frågor än
tidigare. Vi har skapat en spännande miljö
som ger oss en relativt sett världsunik position, säger Gustaf Gredebäck.

Namn: Gustaf Gredebäck
Ålder: 38
Titel: Professor i utvecklingspsykologi
Aktuell: Utsågs förra året till Wallenberg
Academy Fellow och tilldelades ett Starting Grant
från European Research Council, i båda fallen för
att forska om hur spädbarn uppfattar sin sociala
omgivning.
Just nu: Föräldraledig med yngsta dottern.
På fritiden: Läsa, gräva i trädgården och vara
med min familj.
Senast lästa bok: Joyce Carol Oates, Blonde
Ser helst på tv: Skavlan
Dold talang: Ganska bra på att laga mat.
Gör mig glad: Bullar, söta bakverk.
Gör mig arg: Jag är inte helt förtjust i att köpa
kläder.

– Utgångspunkten är att det är positivt
för barnet att få en nära relation till flera
vuxna, men hittills har det saknats kunskap
om hur fördelningen av föräldraledighet påverkar barnen, berättar han.
Förra året var Gustaf Gredebäck själv
föräldraledig med sitt tredje barn och visst
tror han att den egna forskningen påverkat
hans föräldrastil.
– Det är så klart svårt att veta. Men jag
tror att forskningen hjälpt mig att slappna
av, eftersom jag sett att det finns så många
sätt att vara förälder på.
Det viktiga är, menar han, att ta sina
barn på allvar, lyssna på dem och prata med
dem. Redan innan de kan tala har barnen
mycket att säga, därför gäller det att vara
lyhörd för deras signaler.
– Det kanske inte alltid är en trotsålder
som är orsaken till en orolig tid. Den som
lyssnar kan finna andra svar. n

FORSKARNA HÅLLER PÅ att starta flera
projekt där de ska undersöka vad som händer med barn som inte har en optimal uppväxt, som barn till deprimerade föräldrar
eller barn till mödrar som utsatts för hög
stress under graviditeten.
Ett annat projekt handlar om att undersöka hur barn påverkas av föräldrars fördelning av föräldraledigheten.

Redan innan de kan tala har
små barn mycket att säga. Gustaf
Gredebäck forskar om hur de ser
på sig själva och omgivningen.
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Arkeologi

Benskörhet då och nu

Arkeologin i Uppsala har fått förstärkning med Campus Gotland. Där finns ett populärt
utbildningsprogram och gott om grävmöjligheter. Den första gemensamma sommarkursen
hölls i Buttle mitt på Gotland, där studenterna fick vara med och gräva under hela juli
månad.

Benskörhet (osteoporos) fanns även förr i tiden och arkeologiska
benfynd kan lära oss mer om sjukdomen. Vid Uppsala universitets
Campus Gotland drivs ett unikt samarbetsprojekt mellan läkare
och osteologer, som är experter på ben.

I Buttle finns spår
från olika tidsåldrar

TEXT OCH FOTO: ANNICA HULTH

TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: KATARINA GRIP HÖÖK

BUTTLE ÄNGE ligger fyra mil sydost om

Visby och intresserar arkeologerna av flera
olika skäl: det är ett gränsområde mellan två
olika bygder och vid en trevägskorsning står
två bildstenar från 700-800-talet, varav en
är den största som står kvar på sin ursprungliga plats.
Tidigare utgrävningar på platsen har visat att det har funnits ännu fler bildstenar
här, som bildat ett mäktigt monument.
– Bildstenarnas placering visar att det
här har varit en viktig plats och genom utgrävningen har vi kunnat se att det har varit

så långt tillbaka i tiden, säger Alexander Andreeff som höll i sommarkursen.
Han skriver på en avhandling om bildstenarna och ville utforska omgivningarna
kring stenarna. Kollegan Helene Martinsson
Wallin var också intresserad av området och
hur det har utvecklats under lång tid.
I fokus för utgrävningen stod ett stenröse med odlingsstenar, som man trodde
gömde en forntida gravplats. Mycket riktigt
hittades en så kallad ”kantkedja” av stenar,
brända ben och föremål som kan ha tillhört
en ung flicka.

Det stämmer i så fall med tidigare forskning om platser där bildstenar finns.
– Det har inte varit en gravplats i vanlig
mening, utan en plats där man har deponerat människoben och som haft en betydelse
för ritualer kring dödsföreställningar, säger
Alexander Andreeff.
Vid utgrävningen deltog 24 studenter
från olika delar av Sverige och man hittade
mängder av fynd som nu ska tidsbestämmas och analyseras. n

Med hjälp av så kallad frottage-teknik
framträder bilderna på stenen.

BLAND ARKEOLOGER är osteologi en
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En pincett från Vendeltid,
det vill säga 600–700-tal.

och i tänderna och göra en så kallad isotopanalys kan man se vad födan har bestått av
de första åren och de sista 10 åren under
individens liv. Frågan är hur mycket dieten
skilde sig mellan de olika fyndplatserna –
mellan stad och landsbygd, ö och fastland.
– Jag trodde att gotlänningarna mest åt
säl och fisk med mycket vitaminer, men det
stämde inte riktigt. Visst åt de marin föda
men också kött från får, nöt och svin.
Nu planerar Sabine Sten en fortsättning
på projektet. En av hennes doktorander har
fått en doktorandtjänst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ska fortsätta forska om benskörhet, från stenåldern
och framåt. n

viktig kompetens, eftersom ben är det vanligaste fynden vid arkeologiska utgrävningar.
Det gäller att snabbt kunna avgöra vilka ben
som är intressanta och att kunna tolka dem.
Människoben från förr i tiden skiljer sig
något från nutida ben, berättar Sabine Sten.
– För det mesta är det starka ben och
fina medicinska mätvärden. Däremot var
det vanligt med ledförslitningar. Det märks
att man använde kroppen och rörde sig mer
förr i tiden.
Studenten Kjell Gunnarsson sållar ut
fynd ur jorden.

Många fynd hittades. Fr v: Martin Serebrink, Viktor Melander,
Alexander Andreeff och Helene Martinsson Wallin.

INOM PROJEKTET har arkeologiska benfynd från Gotland, Skara, Varnhem och
Sigtuna analyserats med modern medicinsk
teknik för att öka kunskapen om benskörhet och artros eller ledförslitningar.
Ett mycket givande samarbete, tycker
Sabine Sten, som är professor i osteologi vid
Uppsala universitet.
– Läkarna har patientkontakt och kan ge
oss hela bilden av sjukdomen och hur den
upplevs av patienterna. För läkarna är det
intressant att få se och känna på benen, att
”ta på diagnosen” och se skelettförändringar
som kanske inte syns på röntgenbilder.

Under ett odlingsröse från medeltiden
hittades en kantkedja, en cirkel av
stenar, kvinnosmycken och benrester.

TOTALT 450 SKELETT från sen vikingatid

till medeltid har undersökts i projektet. De
har röntgats vid Visby lasarett och bentätheten har mätts av läkare i Visby och Göteborg. Benen har också analyserats med
datortomografi och genetisk analys.
Vad kan då vikingatidens och medeltidens människor lära oss om osteoporos,
alltså benskörhet? Vikten av att röra på sig
är en tydlig lärdom.
– Idag sitter vi alldeles för mycket och
belastar skelettet för lite. Benskörheten går
ned i åldrarna eftersom barn idag inte rör
sig lika mycket som förr i tiden, säger Sabine Sten.
Forskningen kan också ge ledtrådar om
kostens betydelse. Genom att borra i benen

Man använde kroppen och rörde sig mer
förr i tiden, säger professor Sabine Sten.

Bensjukdomar då och nu
Projektet finansierades av KK-stiftelsen
och Högskolan på Gotland. Projektet drevs
i samarbete med bland annat Stockholms
universitet, Västergötlands museum och
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Totalt
var det 12 samarbetspartners. I projektet
ingick cirka 450 skelett från sen vikingatid
till medeltid (950–1400-tal) från individer i
åldrarna 20–80 år. Resultaten jämfördes med
Sahlgrenska universitetssjukhusets data från
nu levande personer.
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Prisad pedagog

Namn: Susanne Mirbt
Titel: Docent
Ålder: 49
Aktuell: Mottog Uppsala universitets
pedagogiska pris 2012.
Gör gärna på fritiden: Familj, natur,
läsa, undra.
Största geniet: Leonardo Da Vinci
Kvar att göra: Klura fram svar på alla mina
funderingar.
Lärare jag minns: Det är lättare att svara
på vilka jag inte minns.
Favoritämne i skolan: Alla, förutom
flickidrott, syslöjd och geografi.
Bästa ögonblicken som lärare: En gång verkade studenterna trötta och inte uppmärksamma.
Då ”sjöng” jag några meningar av min teorigenomgång. Alla vaknade till, vi skrattade alla tillsammans,
det blev spontan applåd, och sen kunde vi fortsätta
med mycket större uppmärksamhet.
Största missen som lärare: En gång använde
jag en bokstavsförkortning för en variabel som
också har en politisk innebörd. Jag rättade till det,
men ändå!

Hon gör
matematiken
trivial
TEXT: KIM BERGSTRÖM
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Susanne Mirbts mål är att hennes
studenter ska tycka att matematiken
är självklar. Hon kan med mer fog
än de flesta säga att hon faktiskt
lyckas. 2013 fick hon Uppsala
universitets pedagogiska pris för sin
enastående förmåga att få färska
studenter att förstå matematik.

– DET ÄR KLART att allt är svårt när man
börjar. Men när vi är färdiga vill jag att studenterna ska säga ”det där var ju trivialt!”
Orden är Susanne Mirbts. Hon undervisar i matematik under studenternas första
år. Hon gör det så bra att eleverna 2012
nominerade henne till universitetets pedagogiska pris, ett pris hon senare också fick.
Hon har flera knep i klassrummet men
hon är framför allt oerhört medveten om
vad hon gör och varför, och har verkligen
tänkt på hur hon ska få med sig alla elever
förbi matematikens blindskär.
– Det är alltid studenten som är i fokus.
Det är viktigt att alltid ge studenten den
pusselbit hon eller han behöver för nästa
steg. Det jag säger måste passa in i den bild
studenten målar upp för sig själv, bli en förlängning på det hon eller han redan förstått.
För det måste man vara väldigt lyhörd och
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akta sig för att anta att det man säger är
självklart för alla.
SUSANNE MIRBT har ett upplägg för sin

undervisning som hon alltid följer. Hon
börjar med en repetitionsfråga.
– Det ska inte vara någon komplicerad
fråga för att testa kunskaperna. Poängen
med frågan är att studenterna ska vakna och
spåra in tankarna i rätt banor.
Därefter varvar hon teorigenomgångar
med aktiverande uppgifter som bygger på
den senaste teorigenomgången. Teorigenomgångarna består av små, metodiska steg.
– Det är viktigt att inte vända sig till de
som redan kan allt och har läst innan, utan
till de som ser det för första gången. Det är
också viktigt att inte hoppa över steg och
att exempelvis skriva ut ”1•X” istället för
bara ”X”, för att göra det tydligare. Alla steg

ska vara logiska och elementära – triviala!
Även de duktiga ökar då sin förståelse, eftersom de inte sett de enkla stegen tidigare.
Det går inte att improvisera fram ett undervisningspass, säger Susanne Mirbt.
– Jag planerar varje pass i förväg och
funderar på vad som ska stå kvar på tavlan
och vad jag kan sudda. Vilka exempel ska
jag räkna på tavlan? Vilka figurer ska jag använda? Vilka färger?

Den andra halvan av de 90 minuterna
får studenterna räkna själva. Även här har
Susanne Mirbt ett knep för att förstärka inlärningen.
– Jag uppmanar alltid eleverna att hjälpa
varandra. Studenterna lär sig mycket mer av
att diskutera med varandra än att lyssna till
en lärare. Så frustrationen av att inte förstå
blir en pedagogisk poäng.
HON ÄR TYDLIG med att hennes mål är

DEN AKTIVERANDE UPPGIFTEN kan

vara att studenterna förklarar teorigenomgången för sin bänkgranne. Dyker det upp
frågor tar hon alltid dem med hela gruppen.
– Frågar någon så tänker ofta många
samma sak.

att alla ska bli godkända och att de kommer
att få den hjälp de behöver för att nå dit.
– Men jag säger också att de måste räkna,
räkna, räkna, och att de faktiskt måste säga
till om de behöver hjälp. Det blir som ett
slags kontrakt.

Även där försöker hon sänka tröskeln.
– Alla får komma till mitt rum och ställa
frågor, och jag brukar säga att de fem första som kommer får choklad, säger hon
och skrattar. Har vi haft en dugga så kan
den som vill få en individuell genomgång
av den. Jag svarar på e-postfrågor och lägger
ibland upp videoklipp med svar, eftersom
det går att få med så mycket mer i en film
än i text.
Här finns också hennes tydligaste råd till
de som bestämmer över undervisningen.
– Planera in mentorstid! Men säger man
bara att dörren är öppen kommer bara de
redan duktiga. Därför måste man som lärare vara en aktiv mentor. n

Susanne Mirbts hårband med
texten ”Trivialt!” är en gåva
från hennes studenter.
Susanne om undervisning
Mest intressant: Utmaningen att framställa
innehållet så det blir rätt pusselbit för rätt
person. Och att smula ner det till en samling
triviala steg.
Svårast: Att smula ner det till en samling
triviala steg ...
Tre råd till nya lärare:
• Var tydlig och motivera det du gör.
• Gör pauser, där studenterna får vara aktiva
och får en möjlighet att komma ikapp. Det
är också en barometer. Är de tysta och tittar
på varandra vet man att man misslyckats.
• Studenter måste alltid känna att de kan få
hjälp. Har de misslyckats på en dugga bör
de få en personlig genomgång.
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Fem kreativa vägar till bättre utbildning
TEXT: HELENA EDSTRÖM, FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Det pyr av kreativ lust på Uppsala universitet. Det står klart
när universitetet summerar sin
treårssatsning på pedagogisk
utveckling i utbildningen.
Projektetet Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet, Kruut, har undersökt hur
Uppsala universitet jobbat för att
öka kvaliteten i utbildningen.
Bland annat har en panel av
internationella experter fått granska det pedagogiska utvecklingsarbetet på flera nivåer – från
initiativ på institutionsnivå till
stödfunktioner på central nivå.
Initiativen har nu samlats i en
erfarenhetsbank där lärare och
studenter kan hämta inspiration.
Här är några exempel …

Studenter visar vägen
exempel

1.

ALLT FLER STUDENTER på universitetet
är nykomlingar utan akademisk studievana.
Flera av universitetets utbildningar inom
exempelvis historia, ekonomi, språk och
fysik har därför startat mentorsprogram,
där studenter som redan läst en kurs agerar mentorer till nya studenter på kursen.
Syftet är att underlätta mötet med universitetet och förstärka nykomlingarnas studieoch inlärningsteknik.
En viktig poäng, enligt studenterna
själva, är att mentorsträffarna kan upplevas
som mer prestigelösa än lärarledda diskussionsseminarier och att fler studenter därmed kommer till tals. Grundtanken i projektetet är att när studenter tar ansvar för
sitt eget och andras lärande ökar kvaliteten
i utbildningen.
– Genom att förbereda frågor och delta
i de nya studenternas diskussioner får även
jag som mentor ett bredare perspektiv och
en bättre förståelse, säger historiestudenten
och mentorn Ottilia Eriksson. n

r liv
Akut träning rädda
exempel

2.

TVÄRPROFESSIONELLA samarbeten blir

allt viktigare inom den moderna hälso- och
sjukvården. Men ofta är det först i arbetslivet ute på sjukhusen som exempelvis läkare och sjuksköterskor börjar samarbeta.
Uppsala universitet har därför infört gemensamma övningar i akutsjukvård för alla
läkar- och sjuksköterskestudenter på sista
terminen.
Platsen är Kliniskt träningscentrum på
Akademiska sjukhuset. Rummet är inrett
som en akutmottagning, patienten är en
docka i människostorlek, och studenterna
får femton minuter på sig att tillsammans
lösa simulerade men akuta patientscenarios.
– Vår ambition är att allt ska vara så nära
verkligheten som möjligt. Visserligen är
denna undervisning både dyr och tidskrävande, men vi vet att både studenter och
patienter vinner på det, säger läraren Martin Wohlin. n

Visserligen är denna undervisning både
dyr och tidskrävande, men vi vet att både
studenter och patienter vinner på det …
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Positivt bemötande
exempel

3.

HUR STUDENTER FÖRSTÅR och känner
sig delaktiga i den akademiska miljön på
universitetet är av stor vikt för framtida studieresultat. Därför satsar den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på introduktionsaktiviteter, med målet att göra det första
studieåret till en positiv erfarenhet för alla
studenter. En viktig del är introduktionskurser som introducerar nya studenter till allt
ifrån akademiska kvartar, campusområden
och föreläsningssalar till akademisk kultur
och tradition. Dessutom erbjuds praktisk
träning i studieteknik och diskussionsseminarier om lärandemål. Satsningen har fallit
väl ut. Särskilt framgångsrik är introduktionen på tekniskt-naturvetenskapligt basår,
som nu inspirerar liknande satsningar på
flera andra lärosäten.
– En viktig framgångsfaktor är att vi inte
bara fokuserar på de nya studenterna, utan
också på oss själva och vårt bemötande, säger studierektorn Staffan Andersson. n

Säker övergång
exempel

4.

PÅ HISTORISK-FILOSOFISKA fakulteten

får studenter på masternivå aktivt och på
nära håll ta del av hur forskning planeras,
organiseras och genomförs. Sju tvärvetenskapliga forskningsnoder har skapats där
studenterna ingår tillsammans med forskare från flera institutioner. Studenterna
deltar på samma villkor som övriga forskare
i gruppen och deltar därför inte bara på föreläsningar och handledarmöten, utan även
på arbetsmöten och konferenser. Med sina
examensarbeten ska de också tydligt bidra
till forskningen.
– Studenterna får en unik kompetens
som inte bara kommer till nytta om de väljer
att fortsätta forska efter examen. Erfarenhet
av projektledning och samarbete med andra
behövs även inom yrkeslivet i stort, säger utbildningsledare Oskar Pettersson. n

Virtuellt klassrum
exempel

5.

PÅ LÄRARPROGRAMMETS förskole- och
grundskoleinriktningar har undervisningen
flyttat ut på webben, i form av ett virtuellt klassrum där varje student har en egen
digital presentationsyta. Studenterna visar
med hjälp av texter, bilder och filmer, hur
de löser uppgifter som lärare delat ut. I det
digitala klassrummet kan kurskamrater och
lärare följa varandras arbete. Arbetssättet
ersätter inte kurslitteratur, föreläsningar och
tentor men ger ett stort mervärde till själva
lärandet.
– Det uppstår ett öppet och prestigelöst lärande där studenter, genom att ge
varandra draghjälp, respons och idéer, gör
varandra bättre, säger projektledare Måns
Hansson.
Tanken är också att studenterna, framtidens lärare, ska ta med sig arbetssättet ut
i skolorna.
– När du inte bara bedömer slutresultatet i en uppgift, utan också ser hur eleven
kommer fram till sitt resultat, så kan du
göra mer rättvisa bedömningar. n

Studenterna deltar på samma villkor
som övriga forskare i gruppen …
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De fångar cellers signaler
på film

TEXT: KIM BERGSTRÖM
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Att ta fram nya läkemedel tar allt längre tid och blir allt kostsammare.
Det är en utmaning som hela läkemedelsindustrin brottas med. Men för
det nystartade Uppsala-företaget Gradientech är det en affärsmöjlighet.
De har tagit fram en produkt som kan höja kvaliteten och korta tiden
för delar av utvecklingsprocessen.

GRADIENTECH är sprunget ur mötet

mellan Sara Thorslund och Johan Kreuger.
Sara är disputerad bioteknikingenjör med
en bakgrund på Ångströmslaboratoriet och
expert på hur man kontrollerar mikroskopiskt små flöden av vätskor. Johan är docent
i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, och såg i sin forskning ett behov av att
kunna göra effektivare experiment på hur
celler reagerar på olika substanser.
– Det finns uppskattningsvis hundra tusen miljarder celler i kroppen, säger Johan
Kreuger. Alla signalerar genom att skicka ut
olika substanser. De här substanserna finns
därför i hela kroppen, men i koncentrationer som varierar. Som forskare vill jag veta
hur cellerna reagerar på de varierande koncentrationerna av olika substanser.
Hittills har forskarna fått nöja sig med
att försöken svarar på en fråga i taget. Det
har heller inte gått att mäta vad cellerna
gör under experimentet, utan man har bara
kunnat mäta vad slutresultatet blev.
NU GÅR DET. Gradientechs CellDirector
ger forskarna en möjlighet att se hela förloppet. Istället för många parallella försök
som vart och ett ger en mätpunkt så kan de
nu filma hela förloppet.
– Det vinner man massor med information på. Man kan följa hur cellerna ser ut,
hur de rör sig, i vilken riktning de rör sig,
hur många av cellerna som rör sig. Man brukar ju säga att en bild säger mer än tusen
ord. Här kan man kanske säga att en film
säger mer än tusen bilder, säger Johan Kreuger och skrattar.
Sara Thorslund och Johan Kreuger har
fått mycket hjälp av Uppsala Innovation
Center, UIC, en företagsinkubator som
drivs av Uppsalas två universitet, STUNS
och kommunen. Gradientech håller till i
Uppsala Science Park och båda tycker att
det är en väldigt bra miljö att finnas i.
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– Uppsala är ett Mekka av kompetens
inom mikrofluidik. Här finns ett kluster av
småbolag som gör eller redan gjort samma
resa som oss. Det finns mycket rådgivning
som är lätt att hitta, säger Sara Thorslund.
DET ÄR OCKSÅ en stor fördel för Gradientech att finnas så nära universitetet.
– Det gör att vi kan få tillgång till resurser som finns där, både i form av renrum
och annan teknik, och genom personliga
kontakter med forskare.
De har även fått mycket hjälp av UU
Innovation, universitetets enhet för samverkan med näringslivet. Bland annat har
de fått kostnadsfritt patentstöd som innebär
hjälp att nyhetsgranska idéer till nya patentansökningar.
– Många forskare känner nog inte till att
det stödet finns. Men skulle alla forskare
verkligen känna till dem och vad de kan erbjuda skulle vi få många fler nya och spännande företag i Uppsala. Genom UIC och
UU Innovation har vi också träffat många
andra som är i samma situation så vi, som
brinner för sin entreprenörsdröm. Det har
varit väldigt värdefullt.
NÅGRA HÄNDELSER längs vägen har varit extra speciella – det är Sara Thorslund
och Johan Kreuger överens om. Ett sådant
var givetvis att starta bolaget. Sedan var det
produktlanseringen sommaren 2012.
– Det var ett fantastiskt steg att kunna
börja sälja vår första produkt, säger Sara
Thorslund.
Under våren har de tagit in de första
riktiga externa privata investerarna och det
har gått jättebra, berättar hon.
– Vi har övertecknat vår emission. Det
är en skön känsla att få ett kvitto på att affärsidén lockar investerarna.
Den senaste milstolpen var när de kunde
anställa ytterligare personal.

– Nu har vi anställt våra första säljare.
Det känns fantastiskt att kunna anställa för
att ta hand om den typen av uppgifter. Nu
är vi fyra, och om ett år hoppas jag att vi
närmar oss det dubbla.
Men det har varit en stor utmaning att
hitta kapital i form av uthålligt stöd under
startfasen.
– För att få fler groddar att växa vidare behövs mer offentliga medel. Nu blir
många lovande idéer uppköpta av utländska aktörer. Vill Sverige vara en ledande
forskningsnation borde vi satsa ännu mer
på att stödja innovativa bolag i startfasen,
säger Sara Thorslund. n

En film säger mer än tusen
bilder om det som händer
i kroppens celler. Det är
Sara Thorslunds och
Johan Kreugers affärsidé.

Mikrofluidik
Inom mikrofluidiken strävar man efter att
kontrollera och manipulera små flöden
av vätskor som befinner sig i hårstråtunna
kanaler. Vätskor beter sig annorlunda på
mikroskala än de normalt gör, bland annat
beroende på att ytorna mellan vätskan och
kanalerna spelar mycket större roll. Metoder
baserade på mikrofluidik för studier av celler
spås en stor framtid.
Mikrofluidiska ”mikrolaboratorier” gör att det
går att få samma information från ett experiment som det annars krävs ett stort antal
experiment för. Tekniken kan också minska
skillnaderna mellan att göra experiment på
labbänken – in vitro, och på levande organismer – in vivo. Ett mikrofluidiskt laboratorium
kan göra det avståndet betydligt mindre,
eftersom miljöerna som kan skapas i dessa
system mer påminner om de i kroppen.

Cellerna odlas genom att injicera
celler finfördelade i vätska genom
ett enda utgångsrör.
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Innovationer
sprids i Kina

I frysen på Rudbecklaboratoriet finns
det cancerätande virus som kan
komma att testas på patienter.

Detta har hänt
2011 presenterade Magnus Essands forskargrupp ett virus som
är specialdesignat att förstöra
neuroendokrina tumörer. Brist på
finansiering till en klinisk studie
på patienter gjorde att forskningen lades på is.

Cancerätande virus
kan testas på patienter
En världsunik behandling mot en ovanlig
cancerform kan komma att testas på patienter
i Uppsala. I fokus står ett virus, designat för att leta
upp och förstöra neuroendokrina tumörer. Pengarna
till studien har donerats av privatpersoner.

TEXT: HELENA EDSTRÖM
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT
I FRYSEN UTANFÖR Magnus Essands arbetsrum ligger plaströr fulla med ett alldeles särskilt virus.
– Det är ett genetiskt modifierat virus,
specialdesignat för att leta upp, angripa och
förstöra neuroendokrina tumörer, säger
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Magnus Essand, professor vid institutionen
för immunologi, genetik och patologi.
Endokrina tumörer är små tumörer som
orsakas av genetiska förändringar i hormonproducerande celler. Cancerformen är
ovanlig, 350 nya fall rapporteras årligen i
Sverige, att jämföra med 10 000 fall av prostatacancer eller 7 000 fall av bröstcancer.

Under sex år har Magnus Essands forskargrupp utvecklat den experimentella
virusbehandlingen med det onkolytiska,
”cancerätande”, viruset.
– Nu planerar vi för en världsunik studie. Det skulle vara första gången som ett
specialdesignat virus mot neuroendokrina
tumörer testas på människor.

2012, augusti, publicerade
den brittiska tidningen The
Guardian en artikel om den
potentiella cancerbehandlingen. Artikelförfattaren
startade en insamlingskampanj, så kallad crowdfunding,
för att få ihop pengar till en
klinisk studie. Kampanjen
spreds via sociala medier och
nyhetsmedier världen över.
Uppsala universitet bildade
den onkolytiska virusfonden
för allmänhetens donationer.

Det som planeras är en klinisk fas I-studie
där virusbehandlingen testas på patienter
med neuroendokrin cancer. Platsen skulle
vara Akademiska sjukhuset i Uppsala, som
är ett internationellt excellent center för
diagnos och behandling av neuroendokrina
tumörer. Studien kan, om den godkänns av
Läkemedelsverket, starta i slutet av 2014.
Om resultaten ser lovande ut återstår sedan
fas II- och fas III-studier. En eventuell färdig
behandling kan alltså dröja många år.
FINANSIERINGEN AV STUDIEN är smått
unik, eftersom pengarna kommer från privatpersoner. Tusentals personer från ett
40-tal länder har hittills donerat runt 17
miljoner kronor till den onkolytiska virusfonden, som Uppsala universitet startade i
september 2012. En av donatorerna är Genevebaserade oljeentreprenören Vincent
Hamilton, som själv har endokrin cancer.
– Inom oljeindustrin lyckas kanske ett
av tio borrförsök. Samma logik gäller här.
Forskarna kan inte garantera att cancerbehandlingen kommer att fungera, men om
den gör det är belöningen oerhört stor, säger han.

2013, maj, hade fonden
samlat in tillräckligt mycket
pengar för att en klinisk studie ska kunna startas. Totalt
har fler än 2 000 personer
från ett 40-tal länder skänkt
pengar. Nu förbereder forskargruppen en ansökan till
Läkemedelsverket om att få
starta världens första studie
på människor med ett virus
som angriper neuroendokrina
tumörer.

Att uppmuntra privatpersoner att skänka pengar till ett specifikt forskningsprojekt
kallas crowdfunding. Fenomenet har vuxit
fram på senare år, framförallt i USA. Uppsala universitets premiärförsök har varit
lyckosamt och ger mersmak.
– Crowdfunding är en mycket intressant finansieringsform. Universitetet kan stå
för kvalitetsstämpeln genom att backa upp
insamlingskampanjer till forskning av hög
kvalitet. Men självklart är det viktigt att inte
ge falska förhoppningar till givarna, vi kan
aldrig garantera att forskningen ska lyckas,
säger Britt Skogseid, vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. n
Neuroendokrina tumörer…
… är små tumörer i hormonproducerande
celler och en ovanlig cancerform. Enligt
Cancerfonden upptäcks 350 nya fall i Sverige varje år, att jämföra med 10 000 fall av
prostatacancer eller 7 000 fall av bröstcancer.
Cancerformen blev känd hos allmänheten när
Apples grundare Steve Jobs dog av neuroendokrin cancer i bukspottkörteln.
Onkolytiska virusfonden
Vill du veta mer eller donera pengar? Läs om
insamlingen: www.uu.se/stod-uu/onkolytiska

DET KOMMER ATT BLI LÄTTARE för
forskare vid Uppsala universitet att vidareutveckla och sprida sina innovationer i
Kina. Universitetet har just ingått ett samarbetsavtal med Peking University som
innebär att Uppsalaforskare bland annat
får tillgång till ett nytt internationellt innovationscentrum och värdefull kunskap om
den kinesiska marknaden. Uppsala universitet är det första europeiska universitet som
blir samarbetspartner med Peking University. Stanford University och The University
of Hong Kong är partners sedan tidigare. n

Störst inom
fortbildning
1 JULI 2013 tog Uppsala universitet över
webbaserade fortbildningar för statsanställda från den nedlagda myndigheten Krus
(Kompetensrådet för utveckling i staten).
Avdelningen för uppdragsutbildning vid
Uppsala universitet blir därmed Sveriges
största aktör inom fortbildning av offentliganställda. n

Från läkemedel
till UU Innovation
PIRKKO SULILA TAMSEN har utsetts
till ny chef för UU Innovation (Uppsala
universitet Innovation). Hon tillträder i
oktober 2013. UU Innovation är Uppsala
universitets enhet för nyttiggörande genom
samverkan och kommersialisering av forskningsresultat och idéer. Pirkko Sulila Tamsen kommer närmast från en tjänst som
vd på läkemedelsbolaget Dilaforette, som
grundats av forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet. n
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Mångsysslaren har hittat hem
TEXT: ANNICA HULTH, FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Författare, debattör, politiker… Tove Lifvendahl har mycket med
sig i bagaget till nya jobbet som politisk chefredaktör på Svenska
Dagbladet. Redan som student i Uppsala var hon en mångsysslare
som varvade studier med jobbet som kock på nationen.
TOVE LIFVENDAHL har jobbat på Svensk-

an förr, som kolumnist och ledarskribent,
men inte i de här lokalerna.
När vi träffas har hon jobbat två veckor
i den stora spegelblanka skrapan nära Centralstationen och har fullt upp med att lära
sig hitta i huset och komma in i rutinerna.
Hur känns det att vara ny på jobbet?
– Det är naturligtvis en väldigt stor glädje och förväntan men också lite känslan av
att vara ny praktikant, säger hon med ett
brett leende.
Hon kommer direkt från morgonens redaktionsmöte som hålls mellan 10 och 11.
Då diskuteras nyhetsflödet och vad som
kan lyftas fram på morgondagens ledarsida.
Toves roll som politisk chefredaktör är att
hålla ihop redaktionen och ta ansvar för vad
ledarsidan ska stå för.
– Nuförtiden har vi mera sällan osignerade ledare, vi lever i en tid där signerat är
mer naturligt. Samtidigt har ledarsidan en
hållning som visar sig i urvalet av texter, och
det är min roll att stå för den hållningen.
EN FRÅGA HON GÄRNA vill ge stort ut-

rymme, är hur vi tar tillvara nya svenskar
på arbetsmarknaden. Där har Sverige inte
hängt med i utvecklingen, anser hon.
– Det är sorgligt när jag hör om människor som har lämnat Sverige för att de inte
tycker att de har tagits tillvara. Antingen har
de inte släppts in på arbetsmarknaden eller
så har de upplevts som ett hot. Om vi ska
bli ett kunskapssamhälle måste vi bejaka
dem som kommer med erfarenheter utifrån som invandrade eller hemvändare, det
är jätteviktigt.
Tove Lifvendahl är dubbelt aktuell nu i
höst. Förutom jobbet på SvD kommer hon
ut med en ny bok om Rosengård, en uppföljare till ”Vem kastar första stenen?” som
kom för tio år sedan. Hon har åkt tillbaka
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till Rosengård och intervjuat de ungdomar
som figurerade i första boken. Vad har hänt
i deras liv?
10 år senare går det att skriva en optimistisk och hoppfull berättelse, menar Tove
Lifvendahl. Boken heter ” I rörelse” och
skildrar just en rörelse för några individer
som gått vidare och idag är socionom, jobbar som sjuksköterska, jobbar på IKEA, har
bildat familj...
– Det är ju ett sammanträffande att
2003 var det stenkastning i Rosengård, nu
är det stenkastning i Husby. Det är inget
nytt utan samma frustration och samma utanförskap. Men utvecklingen har inte stått
still. Vill man veta hur man ska förebygga
bränder i Husby kan man åka till Rosengård
där det har hänt en hel del.
TOVE LIFVENDAHL har alltid varit poli-

tiskt intresserad och engagerade sig i Moderaternas ungdomsförbund (MUF) redan
under ungdomstiden i Arbrå i Hälsingland.
Sedan fortsatte det med ordförandeskap i
MUF och arbete för tankesmedjorna Timbro och Fores.
Intresset för historia tycks nästan lika
starkt. Hennes C-uppsats om Gösta Boman
trycktes också i bokform och så sent som i
våras gick hon en kurs vid Uppsala universitet i svensk och tysk 1900-talshistoria.
– Jag tog reda på vad som krävdes för att
bli behörig till doktorandstudier och kursen var ett steg på vägen. Det var lite av en
femårsplan, men sen kom ett samtal och en
fråga jag inte kunde säga nej till…
Hon har inte stängt dörren helt till vidare studier.
– Jag är intresserad av modern historia
– det ger en förståelse för nutiden och insikter i de olika positioner vi befinner oss
i idag.
Förutom historia studerade hon också

svenska och litteraturvetenskap under åren
1993–2000, men tycker själv att studietiden var lite splittrad.
– Jag jobbade på GH nation som lunchkock och var barnflicka samtidigt som jag
studerade. Det var rätt mastigt, minns hon
och berättar om ett tillfälle när hon somnade mitt i en fullsatt föreläsningssal.

Läraren försökte få kontakt men Tove
sov vidare.
– Efteråt har vi skrattat åt det, jag och
läraren. Det var ju inte precis någon boost
för hans självförtroende.

Än idag bor hon i Uppsala, nu med man
och två små söner. Sedan hon blev mamma
försöker hon bli bättre på att prioritera
bland allt hon vill göra. Men hon verkar ha
nyfikenheten kvar – och den där möjlighe-

ten att doktorera i Uppsala finns ju kvar:
– Jag har en vän som disputerade efter
60, så vi får väl se... Det känns inte som något dumt framtidsprojekt i den åldern. n

Det var lite av en femårsplan, men sen kom ett
samtal och en fråga jag inte kunde säga nej till …

Namn: Tove Lifvendahl.
Titel: Politisk chefredaktör på SvD.
Ålder: 39 år.
Familj: Man och två söner.
Utbildning: Fil kand i historia, litteraturvetenskap och nordiska språk.
På fritiden: Vara med familjen, resa, läsa,
laga mat, baka, hantverka, vara i skogen, fiska.
Dold talang: Kan göra vackra bröllopstårtor.
Favoritplats i Uppsala: Stadsparken är
härlig med lekparken och de stora ytorna,
Hambergs fiskrestaurang, Stadsbiblioteket med
dess utrymmen för barn och kaféet.
Favoritnation: GH nation, där jag jobbat
som kock.
Det gör mig glad: Mina barn.
Det gör mig arg: Blir sällan arg, men gillar
inte småsinthet och obefogad elakhet. Jag har
ju ett jobb som går ut på att synliggöra och i
viss mån skapa konflikt och har inget emot att
debatter blir heta, men vissa går längre än så.

Tove Lifvendahl trivs i redaktionsmiljön
och gillar att skapa debatt.
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? 4 FRÅGOR TILL KJELL ALEKLETT

När näringslivsmagasinet Veckans affärer listar de 125
mäktigaste kvinnorna i svenskt näringsliv kommer hon på
35:e plats. Carola Lemne, vd och koncernchef för Praktikertjänst,
är Uppsala universitets nya styrelseordförande.

Rymdforskning ledde till jobb i
forska subglaciära sjöar på Antarktis.
– Sedan blev jag anställd som doktorand
vid ÅSTC. Där byggde jag miniatyrer av
instrument för undervattensfarkosten som,
förutom de subglaciära sjöarna, kanske är
en föregångare till något som en dag får
utforska vattenvärldarna på ismånarna runt
Jupiter och Saturnus…
Hur hamnade du på NASA?
– Efter att jag disputerat våren 2012 och
jobbade för ÅAC Microtec, som tillverkar
bland annat elektronik för satelliter, kom
chefen för NASA Ames till Ångströmlaboratoriet. Under ett lunchmöte pratade vi
om min bakgrund och det jag jobbade med.
Sen tog det väl en vecka innan jag blev kontaktad av SGT Inc., ett amerikanskt företag
som har kontrakt med NASA. Jag blev erbjuden jobb och i november 2012 började
jag arbeta på NASA Ames Mission Design
Center i Silicon Valley.

Extra spännande var det när Jonas Jonasson (längst th) besökte Houston
Space Center och där testade ett kamerasystem han varit med att bygga.

Jonas Jonasson, som har forskat vid Ångströms rymdtekniska
centrum (ÅSTC) och disputerat på institutionen för teknikvetenskaper 2012, har fått jobb på NASA, den federala myndigheten
för rymdfart i USA.
TEXT: ANNELI BJÖRKMAN, FOTO: PRIVAT

Hur kom du in på det här med rymdteknik?
– När jag pluggade till civilingenjör i
rymdteknik på Luleå tekniska universitet
2005 gjorde jag mitt exjobb på NASA Jet
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Propulsion Laboratory utanför Los Angeles. Min handledare arbetade då på en idé
med en forskare på ÅSTC om att bygga en
mycket liten ubåt för att bland annat ut-

Vad får du jobba med?
– Främst stödjer jag olika satellitprojekt
med miniatyrisering av instrument och
subsystem. Det handlar inte bara om att få
dem mindre utan även uppnå andra effekter som högre prestanda och mindre kraftförbrukning.
– Jag arbetar också med forskare kring
speciella miljöer på jorden. I Kanada finns
en sjö med unika mikroorganismer som
bygger sedimentära strukturer väldigt lika
de som utgör några av de äldsta fossilen av
liv på jorden. De här ställena används också
som analog rymdmiljö: man simulerar att
man är i rymden och att dykarna är astronauter som måste kommunicera med ”jorden” genom en tidsfördröjning.
Något extra spännande du varit med om?
– I juli var vi på Houston Space Center
och i bassängen där de riktiga astronauterna
övar inför sina rymdpromenader på rymdstationen. Jag testade ett kamerasystem jag
hjälpt till att bygga och som dykarna ska
använda. Det var otroligt kul att få vara där
och jobba sida vid sida med framstående
rymdforskare! n

Mäktig medicinare
ny ordförande
TEXT: HELENA EDSTRÖM
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

HON ÄR NARKOSLÄKAREN som blev
blodtrycksforskare, forskningschef, vd, koncernchef och styrelseproffs. Nu är hon även
ordförande för Uppsala universitets styrelse, konsistoriet.
– Det känns roligt och utmanande, säger
Carola Lemne.
Sedan 2007 är hon vd och koncernchef

Carola Lemne brinner
för forskning där akademiska vetenskapsområden,
samhälle och näringsliv kan
mötas över gränserna.

för Praktikertjänst, den största koncernen
inom privat hälso- och sjukvård och tandvård i Sverige. Bland de nära 9 000 anställda
är drygt 2 000 aktieägare och tillika verksamhetsansvariga på mottagningar runt om
i landet. Erfarenheten av att leda en sådan
organisation kan komma väl till pass i universitetets styrelse, tror Carola Lemne.

– Jag har förståelse för utmaningarna i
den expertdominerade organisation som ett
universitet är med sina starka och anslagsfinansierade professorer och forskargrupper.
Det finns gott om yrkesrelaterade kopplingar mellan Carola Lemne och Uppsala
universitet. 14 år inom den internationella läkemedelsindustrin, bland annat
som klinisk forskningschef vid Pharmacia
& Upjohn, innebar många kontakter med
Uppsalaforskare. Hon har även följt universitetets forskargrupper och miljöer genom
att sitta med och bedöma anslagsansökningar för olika forskningsfinansiärers räkning. Själv är hon docent i hypertoniforskning, forskningen handlade om riskfaktorer
för blodtryck.
HENNES KARRIÄR har varit och är inrik-

tad på medicin och farmaci. Att vara styrelseordförande för ett brett universitet – med
verksamhet inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, medicin
och farmaci – inspirerar.
– Bredden i utbildning och forskning är
ett viktigt kännetecken för Uppsala universitet. Det är roligt med möjligheten till
intressanta korsbefruktningar över områdesgränserna.
Hon säger sig brinna för forskning där
akademiska vetenskapsområden, samhälle
och näringsliv kan mötas över gränserna.
Och där grundforskning och tillämpad eller industrinära forskning inte ställs mot
varandra.
– Jag har sett många exempel på hur bra
det blir, hur givande det kan vara för akademin, näringslivet och samhället, att jobba
tätt. Ett sådant arbetssätt har historiskt sett
bidragit till den svenska läkemedelsbranschens styrka, säger Carola Lemne. n
Carola Lemne
Aktuell: Ny styrelseordförande vid Uppsala
universitet.
Är: vd och koncernchef för Praktikertjänst
AB.
Tidigare jobb: Bland annat läkare inom akutsjukvården, klinisk forskningschef Pharmacia
& Upjohn, vd Danderyds sjukhus.
Akademisk bakgrund: Leg. läkare, medicine
doktor och docent i klinisk hypertoniforskning.
Styrelseuppdrag: Bland annat ledamot i
Getinge AB, Investor AB, Svenskt Näringsliv.
Gillar: Att spela piano, sjunga, laga mat,
dricka goda viner och träffa vänner.
Drivkraft: Tycker att det är vansinnigt roligt
när människor och verksamheter utvecklas
och blir bättre.
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Uppsala arrangerar
toppmöten om hälsa
Uppsala Health Summit ska bli
en mötesplats för beslutsfattare
och opinionsbildare inom akademin, vårdsektorn och industrin. Den 3-4 juni 2014 går det
första toppmötet av stapeln och
temat är ”hälso- och sjukvård
i en åldrande värld”.
INITIATIVTAGARE är nätverket Världs-

Nytt campus i Visby igång
I september drog verksamheten
på Uppsala universitet Campus
Gotland igång på allvar. Mitt i
världsarvsstaden Visby erbjuder
campus en unik studiemiljö och
tillgång till det fullskaliga universitetets bredd inom utbildning
och forskning.

TEXT: HELENA EDSTRÖM
FOTO: DAVID NAYLOR, TORBJÖRN GOZZI

NÄR JAG SER ALLA STUDENTER strömma in till campus blir det konkret att vi är i
skarpt driftläge. Det känns fantastiskt roligt,
säger Olle Jansson, rektorsråd för Campus
Gotland.
Campus Gotland bildades då Uppsala
universitet, i juli 2013, formellt gick samman med Högskolan på Gotland. Arton
institutioner, inom områdena humaniora,
samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap, har verksamhet i Visby. Där finns

också centrumbildningen Internationellt
center för lärande för hållbar utveckling,
SWEDESD. Från hösten 2014 kommer
även vetenskapsområdet för medicin och
farmaci att bedriva utbildning på Campus
Gotland, som då blir ett tvärsnitt av Uppsala universitet.
Varje år pluggar ca 2 100 helårsstudenter vid någon av Campus Gotlands totalt
över 100 kurser och tretton program på
grundnivå och avancerad nivå. Antalet anställda är närmare 200. n

Korta fakta om Gotland
Antal invånare:
57 300
Visbys invånarantal:
23 000
Antal kilometer kust: ca 800
Antal soltimmar per år: 2 000
Landskapsblomma:
murgröna
Landskapsdjur:
igelkott
Källa: Länsstyrelsen Gotlands län
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Hög energi i nya
experimenthallen
TEXT: ANNICA HULTH, FOTO: TEDDY THÖRNLUND

Nu är universitetets senaste laboratorium invigt, i en byggnad intill
Ångströmlaboratoriet. I det nya Freia-laboratoriet ska den senaste
acceleratorteknologin utvecklas i samarbete med forskare från hela
Europa.
– Jag är stolt över att vi har kunnat förverkliga våra ambitiösa
planer, säger Tord Ekelöf, professor i partikelfysik.
DET VAR REKTOR Eva Åkesson som
klippte bandet vid invigningen i juni.
Drygt ett år efter första spadtaget står den
1 000 kvadratmeter stora experimenthallen färdig.
– Förstklassig forskningsinfrastruktur är
avgörande för att kunna bedriva internationellt konkurrenskraftig toppforskning. Det
är Freia verkligen ett exempel på, sade hon
i sitt tal.
Freia-laboratoriet ska vara testanläggning
för den planerade ESS-anläggningen (European Spallation Source) utanför Lund, som
blir världens mest högintensiva protonac-

celerator. Uppdraget är att utveckla och
testa ett tekniskt system för att producera
och kontrollera den elektromagnetiska mikrovågseffekt som behövs för att accelerera
den högintensiva protonstrålen.
Vid sidan av ESS-projektet planeras flera
andra utvecklingsprojekt de närmaste åren,
bland annat i samarbete med Cern, världens största partikelfysiklaboratorium som
ligger i Schweiz.
– Vi kommer också att installera en neutrongenerator som ska användas inom til�lämpad kärnfysik, både av forskare och av
studenter, säger Tord Ekelöf. n

Jag är stolt ÖVER att vi har kunnat
förverkliga våra ambitiösa planer …

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Rektor Eva Åkesson klippte bandet när Freialaboratoriet invigdes.

klass Uppsala tillsammans med Uppsala
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet,
Landstinget i Uppsala län samt Uppsala
kommun.
– Forskare, företag, myndigheter och
vårdpersonal bidrar varje dag till att utveckla det medicinska kunnandet. Vi vill
skapa bättre förutsättningar att ta vara på
forskningsrön, idéer och produkter för en
bättre hälsa, genom dialog mellan forskare,
företag, politiker och opinionsbildare, säger
Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala
universitet och ordförande i styrgruppen
för Uppsala Health Summit.
Temat för 2014 års möte är åldrande
och hälsa ur ett samhällsperspektiv. Vad
händer nu när andelen personer över 65 år
ökar i stora delar av världen? År 2012 hade
Sverige tillsammans med Japan, Italien och
Tyskland den högsta försörjningskvoten i
världen, med endast tre invånare i arbetsför
ålder per person över 65 år.
– Vi lever längre, och är friskare, men den
demografiska utvecklingen innebär ändå ett
ökat tryck på vård och omsorg med ökande
kostnader som följd. Det kommer att belysas under mötet ur flera olika perspektiv,
säger projektledaren Madeleine Neil. n

Anders Malmberg, prorektor
vid Uppsala universitet.
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UPPSNAPPAT

Till vänster ridlektion från 1839,
här nedan en ridlektion i nuvarande
ridhuset i Kvarnbo.

Studentliv till häst
TEXT: ANNICA HULTH
FOTO: UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK, ULRIKA HÖGSTRÖM

Vid Uppsala universitet finns den näst äldsta organiserade
ridundervisningen efter Spanska ridskolan i Wien. I höst firar
den 350 år – och än i dag är det många studenter som rider
på Uppsala Akademistall.
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ANNAT VAR DET för 50 år sedan då
kopplingen till militären var stark. De första
20 akademistallmästarna var militärer och
under slutet av 1800-talet och första halvan
av 1900-talet drevs verksamheten i samarbete med militären.
Marianne Andersson minns när hon
själv började rida vid Akademistallet som
student.
– Då var undervisningen rent militär och
grundade sig i att man befann sig på slagfältet. Det rådde en kadaverdisciplin som var
väldigt uttalad, säger hon med ett skratt.

ÅR 1663 VAR RIDNING en sport för adels-

KOPPLINGEN MELLAN ridning och aka-

män och militärer och ett av flera övningsämnen, så kallade excertitier, för Uppsalastudenterna. Numera är ridning en hobby
för många men kopplingen till universitetet finns kvar vid Uppsala Akademistall i
Kvarnbo utanför Uppsala.
Fortfarande delas stipendier ut till studenter som är duktiga ryttare. Lagom till
350-årsjubileet har fyra nya ridstipendier
inrättats, så från i höst är delas 10 stipendier
ut varje termin. De berättigar till gratis ridning två gånger i veckan under 16 veckor,
vilket motsvarar drygt 7 000 kronor.
– Vi är väldigt glada över att kunna dela
ut stipendier. De som får det brukar vara
jättenöjda, säger Karin Agenäs, som är akademistallmästare.
För att få stipendiet krävs både styrkta
studiemeriter och ryttarmeriter, till exempel intyg från ridinstruktörer eller tävlingsmeriter.
– Sedan gör vi en sammanvägning, det
räcker alltså inte med toppbetyg som student eller bra resultat som ryttare, här krävs

demiska studier är kanske ännu mer självklar idag när ridning är den näst populäraste
sporten i Sverige efter fotboll.
– För studenterna är ridningen ett sätt
att träffas och umgås vid sidan av studierna
– ett alternativ till nationsliv och fester, säger Marianne Andersson.
Även studenter från andra länder har
hittat hit. Bland tidigare ridstipendiater
finns studenter från Canada, Österrike och
Frankrike.
– De brukar lära sig svenska snabbt i
stallmiljön, säger Karin Agenäs. n
Ridning i 350 år
Jubileumsboken ”Till häst. Ridundervisningen
vid Uppsala universitet 350 år” kan beställas
på info@uark.se eller acta@ub.uu.se
Akademisk ridskola
Ridskoleverksamheten drivs sedan 1978
av Upplands-Västmanlands fältrittklubb.
Den akademiska ridinstitutionen består av
inspector equitandi, akademistallmästaren
samt anställda och studenter vid Uppsala
universitet, som utövar ridsport.

FN-veteraner drog storpublik
UNIVERSITETSAULAN var fullsatt med
1 800 personer, inklusive hedersgästen
kronprinsessan Victoria och 3 000 tittade
på direktsändningen över webben. 27 journalister fanns på plats för att rapportera, när
Kofi Annan och Jan Eliasson i september
samtalade om FN:s roll som fredsmäklare.
FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan
har fortfarande en stark lyskraft i Uppsala.
2007 promoverades han till hedersdoktor
vid Uppsala universitet, till Carl von Linnés
minne. Denna gång var utgångspunkten för
besöket Kofi Annans bok ” Interventioner –
ett liv i FN:s tjänst”.
En lika lysande som trogen Uppsalabesökare är Jan Eliasson, FN:s nuvarande
vice generalsekreterare. 2006 blev han hedersdoktor vid universitets samhällsvetenskapliga fakultet och är en återkommande
gäst vid institutionen för freds-och konfliktforskning, bland annat som gästprofessor.

Samtalet i aulan handlade om hur Förenta nationerna kan, eller bör, blanda sig i
olika konflikter - men var även en tillbakablick på vissa misslyckanden. Allt under
ledning av Peter Wallensteen, professor i
freds- och konfliktforskning vid Uppsala
universitet. n

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Då var
undervisningen
rent militär och
grundade sig i att
man befann sig på
slagfältet. Det rådde
en kadaverdisciplin
som var väldigt
uttalad …

både och, säger universitetets inspektor
Marianne Andersson.
Vid Uppsala Akademistall finns ett 40tal hästar, varav 23 är aktiva i ridskolans
verksamhet. Ridskolan står öppen för alla
uppsalabor, men de flesta som rider här är
vuxna.
– Det är en stor förmån för oss med
kopplingen till universitetet, vi har fått en
egen nisch. Vi har nästan inga juniorer och
våra ryttare är lite bättre på att rida än genomsnittet, säger Karin Agenäs.
– Undervisningen här ska passa unga ryttare som vill vara aktiva. Det är underbart
att kunna bolla med eleverna. Det blir inte
så mycket kommandon, inte mer än vad säkerheten kräver.

Jan Eliasson och Kofi Annan har under
åren samarbetat mycket kring FN.

Kometen kommer att kunna ses med blotta ögat.

På stjärnhimlen i höst
NU BLIR DET MÖRKARE och mörkare

– ett bra tillfälle att spana efter stjärnor
och andra himlafenomen. Under november och december kommer till exempel
kometen ISON att passera jorden.
– Kometen väntas bli lika ljusstark som
Venus, och därmed kan den ses med blotta ögat, berättar Eric Stempels, forskare
vid institutionen för fysik och astronomi.
Den som är nyfiken på stjärnhimlen och befinner sig i Uppsala kan gå

på visning i Observatorieparken klara
tisdagkvällar. Visningarna arrangeras av
Uppsala amatörastronomer i samarbete
med Uppsala universitet. Där visas ett
antal astronomiska objekt som planeter, månen, en fin dubbelstjärna eller en
stjärnhop, med den stora dubbelrefraktorn i den gamla huvudbyggnaden från
år 1852. n
Läs mer: http://uaa.saaf.se

Musik på nya scener

Årets alumn

Kungliga Akademiska kapellet, under ledning av Stefan Karpe, letar efter nya och
annorlunda spelplatser. I slutet av maj
framförde de Stravinskijs Våroffer på Stenhagens bildnings-och kulturcentrum i utkanten av Uppsala.
– Vi vill bidra till att sprida den aktivt
utövande klassiska musiken till fler estrader än till exempel universitetsaulan eller
konserthuset i Uppsala, säger Stefan Karpe,
director musices vid Uppsala universitet. n

Utmärkelsen Årets alumn 2013 vid Uppsala universitet tilldelas Petra Einarsson, VD
för Sandvik Materials Technology.
Hon får utmärkelsen för att ha visat ett
stort engagemang för frågor kring mångfald
och ett inkluderande ledarskap och hon är
en god förebild för dagens och framtidens
studenter.
Petra Einarsson har en ekonomexamen
från Uppsala universitet från 1990. n
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Sista
ordet
ANATOMISKA TEATERN, GUSTAVIANUM, UPPSALA UNIVERSITET. FOTO: TORBJÖRN GOZZI

STEFAN SWARTLING PETERSON, PROFESSOR I GLOBAL HÄLSA:

Behöver världen silverkrycka?
HEMMA i bondesamhällets Västergötland

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

var en käpp med silverkrycka den klassiska
60-årspresenten till strävsamma bönder.
Hårt arbete och sämre levnadsbetingelser
gjorde den behövd. 1900-talets utveckling
av arbetsliv, utbildning, hälso- och välfärdsprogram har gjort folkhälsan så mycket
bättre att dagens 60-årspresent snarare är
promenadstavar och äventyrssemester.
Istället är det 80-plussare vi ser som
gamla, och vi förväntar väl oss i gemen inte
behöva käpp, eller dess moderna variant rollator, förrän vi passerat 80. Vi lever längre
och friskare liv, och hoppas lägga mer liv till
åren genom medicinska landvinningar och
individualiserade råd utifrån genanalyser.
Men var lever världens 80-åringar? Är
det i åldriga befolkningar som Japans och
Sveriges? En titt på FN:s befolkningsprognoser visar att redan idag bor det lika många
80-plussare i medel- och låginkomstländer
som i höginkomstländerna. Och att utvecklingen går snabbt – år 2050 är de dubbelt
så många där som här. Men hur kommer
de att må? Och 60-plussarna, som blir fyra

gånger fler där än hos oss?
Högre ålder leder ju ofta till en kronisk
sjukdom. Kopplat med förbättrad ekonomi
och ändrade kost och levnadsvanor så står
världens fattigare delar inför en ”epidemi”
av kroniska sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Redan idag har Östafrika
lika hög hjärt-kärlsjuklighet som Östeuropa
i motsvarande åldersgrupper.
Svaga hälsosystem får en ”dubbel” sjukdomsbörda, eftersom kvinnor och barn fortsätter att dö. Vad kan vi överföra från vår
hälso- och sjukvård till dem som har mindre än en procent av vår sjukvårdsbudget?
”Personalized medicine” utifrån genanalys?
Ja kanske, men mer sannolikt sådant som
byggde den goda folkhälsan i Sverige: generella satsningar på hela befolkningen. Vi förebygger alltid fler sjukdomsfall genom att
påverka hela befolkningens levnadsmönster
än genom att hitta högriskindivider.
Månne gäller det även hos oss, i vårt allt
mer individinriktade samhälle. Får vi skatt
på socker och chips innan vi får genanalys
för att se hur känsliga vi är för fetma? n

Får vi skatt på socker och chips
innan vi får genanalys för att se hur
känsliga vi är för fetma?
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