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Förord

Att skriva en bok om Lars Ödkvist och hans
yrsliga liv är lätt. En titel skulle kunna vara En
vestibulär vagabond - en odyssé genom livets
labyrint.
Att låta Lars Ödkvist berätta om sina
upplevelser och därefter skriva ner dessa är
möjligen något svårare. Vi valde den svårare
vägen.
Bakgrunden är att Lars Ödkvist under sitt
långa yrkesliv betytt mycket för många, både
kollegor och vänner men framförallt för
patienter.
Lars har under årens lopp utbildat och föreläst
för samtliga idag verksamma öron-, näsa- och
halsläkare i Sverige. Många är de som genom
veckokurser fått ta del av Lars kunskaper,
erfarenheter och anekdoter.
Många kommer att vid läsning av denna bok le
igenkännande och få behagliga associationer.
Lars är en estradör såväl inför ett stort
publikum som i enskilda samtal.
De enskilda samtalen med Lars, framförallt
om man inte känner honom, kan därför ibland
bli lätt förvirrade och någon gång absurda och
ibland inge osäkerhet.
Om man upplever denna osäkerhet gäller det
att snabbt titta upp se in i Lars västgötska ögon
och där finna värme och glitter hos en liten
buspojke.

När man läser denna bok är det som att sitta
och samtala en kväll efter en lång
konferensdag. Samtalet flyter lätt och
associationerna är många. Så ska också Lars
uppfattas, en associationernas mästare som
väcker intellektet hos dem han talar med.
Många är de stunder vi samtalat om
vetenskapliga problemställningar och där
kanske en aha-upplevelse fötts några timmar
senare eller morgonen därefter. Många är vi
doktorander och kollegor som har Lars att
tacka för inspiration och engagemang.
Framförallt är Lars en riktig kliniker. Grunden
till en god yrseldoktor är att kunna lyssna på
sin patient, ställa de rätta frågorna, göra de
riktiga undersökningarna, komma till en trolig
diagnos och därefter behandling. Under Lars
yrkesverksamma liv har diagnosmetoderna
snabbt förbättras genom utveckling av gamla
kunskaper, nya radiologiska undersökningar
m.m. Vissa sjukdomar kan vi idag bota
(godartad lägesyrsel) många andra kan vi vid
rätt diagnos behandla (vestibularisneuronit,
Ménière, akustikusneurinom m.fl.). Alla
sjukdomar kan vi lindra. Lars Ödkvist har i sin
kliniska och vetenskapliga gärning förstått att
läkekonst ej är en exakt vetenskap utan också
kräver en artist och konstnär. Voltaire, ofta
elak mot läkare, sa en gång läkekonst är att roa
patienten, medan naturen sköter läkningen.
Detta gör Lars Ödkvist alltid.
Claes Möller
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Konsten att läsa ett fotoalbum

Det var första maj i Lund. Det rådde en
förtrollad stämning bland vårtokiga studenter
och prunkande blomsterprakt. Där intervjuade
jag Lars Ödkvist med alla spexmedaljer
prydligt monterade inför den traditionella
vårsången utanför Akademiska Föreningen.
Liksom för många människor med en lång
karriär bakom sig är det viktigt att vistas i
Lund första maj. Lars Ödkvist har mycket att
minnas från Lund.
Vi pratade om våra ambitioner med den här
boken och enades om att han skulle berätta om
sin personliga relation till yrselforskningen.
Till hjälp utnyttjade vi antal bilder tagna ur
hans privata fotoalbum. Många av dem
berättar om hans möten med yrselforskare
runtom i världen.
Han berättar om personer som har varit viktiga
för honom och för yrselforskningen. Vi får
möta hans lärare, kolleger, elever och många
av dem som bidragit till utvecklingen av
yrselforskningen.
Med sina berättelser vill han uppmuntra
kolleger att göra som han, att fara ut i världen,
träffa intressanta personer, ta vara på deras
erfarenheter och dela med sig av kunskaperna
på hemmaplan.

Här finns avsnitt om lösningsmedel och om
rotationsstolar. Han berättar om märkliga,
vetenskapliga sammanslutningar, samt deras
träffar runtom i världen.
Vidare beskrivs kulturkrockar mellan japaner
och amerikaner, mellan engelsmän och
östgötar. Yrsel i olika former avhandlas och
även en del om diagnos och behandling.
Det finns en avdelning som avhandlar ämnet
slipsar. Ett kapitel bearbetar ämnet spex i
allmänhet och spexet Uarda i synnerhet. Både
kapitlet om slipsar och det om Uarda rymmer
skarpsinta analyser om yrsel.
Tanken är att man ska kunna öppna boken var
som helst och börja läsa utan att vara beroende
av vad som stod innan för att begripa.
Förutom Lars har jag haft stor hjälp av hans
kollega Claes Möller som bidragit med
kommentarer och synpunkter. Dessutom finns
en liten söt historia berättad av kollegan Per
Kylén.
Boken har producerats i samarbete med
läkemedelsföretaget Solvay Pharma, som
levererar ett läkemedel, Betaserc, vilket
används för att lindra verkningarna av
Ménières sjukdom.
Johnny Westling
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Det är ur Lars Ödkvists fotoalbum som dessa
bilder är plockade.

Suddig men dock finns den klassiske forskaren
Charles Skinner Hallpike med i albumet.

Per Kylén, öronkirurg, spexare, klinikchef.

John Epley, framgångsrik att utveckla
behandlingar av godartad lägesyrsel.

Mansfield Smith från San Jose är mycket aktiv
i The American Otological Society.

Allan Rubin från Kanada samarbetade med en
hel generation svenska öronläkare.
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Gunnar Aschan uppmuntrade kreativ
yrselforskning på Öronkliniken i Linköping.

Michael Halmagyi från Sydney lär världen
mer om utriculus och sacculus.

Claes Möller, professor i Göteborg, forskade i
många år ihop med Lars Ödkvist.

Gerhard Lange var pionjär med
gentamicinbehandlingar mot Ménière.

Claus Claussen, Bad Kissingen, grundade
NES; Neuroecviliobriometric Society.

Egyptiern Nasser Kotby, har av sina många
vänner i Sverige tilldelats hedersnamnet
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Michael Halmagyi, forskare och kliniker från Sydney besöker Lars Ödkvist i Linköping och
hjälper med råd om VEMP, Vestibular Evoked Myogenic Potential.
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En australisk tänkares praktiska idéer

Michael Halmagyi lärde ut mycket om
otolitorganen utriculus och sacculus, och hur
deras funktion kan undersökas.
Tillsammans med en kollega kom han fram till
en enkel undersökning som var användbar,
VEMP, vestibular evoked myogenic potential,
ett sacculustest. Det bygger på att nedre delen
av innerörat, en säck som känner av
tyngdkraften, reagerar på ändringar i
tyngdkraft. Då skickar den impulser till den
halsmuskel sternocleidomastoideus.
Om man skickar ljudstötar genom trumhinnan
och mellanörat blir det en vågrörelse i ovala
fönstret. Denna fortplantas förutom till
hörselorganet snäckan även till balansorganet.
Därvid reagerar sacculus och vid spänd
halsmuskel kan man registrera en signal som
går direkt från balansorganet ut i halsmuskeln.
Detta är en ljudsignal som inte går via
hörselsystemet. Detta har varit känt länge men
först under de senaste åren har man förstått att
kunna registrera detta och därmed avskilja
vilken del av innerörat som är sjukt vid viss
form av yrsel.
Halmagyi drog också upp en gammal metod,
att testa den andra säcken, det finns ju två
säckar i innerörat, genom att göra horisontella
rotationer.
Excentrisk rotation är ett utriculustest som
efter hans idé infördes i Linköping på
rotationsstol. Genom att montera patientens
stol excentriskt får man en ren centripetalkraft
på utriculus i innerörat.

Resultaten mellan denna och tyngdkraften
upplevd i mörker uppfattas som den verkliga
lutningen. Patienten ställer in en ljuspinne i
mörkret som han upplever horisonten.
Normalpersoner har en uniform
lutningsupplevelse. Patienter med skador
rapporterar felvinkel.
Vidare lärde han ut the Head Impulse Test som
på några sekunder ger kunskap om höger eller
vänster inneröra har sänkt vestibulär funktion.
Testet går ut på att patienten tittar på
undersökarens näsa varvid huvudet hastigt
vrids åt vänster och sedan åt höger. Om
balansorganen är intakta, d.v.s. den
vestibuloculära reflexen fungerar, sker
korrigeringen av ögonens rörelser blixtsnabbt
med mycket små korrigerande rörelser.
Om ett av organen inte har någon bra
fungerande reflex, blir det stora korrigerande
rörelser för att försöka hitta nästippen igen.
Detta test är genialiskt enkelt och fungerar i
fall där det är stor skillnad mellan höger och
vänster öras balansfunktion.
Här ser vi ett exempel på ett test som många
av oss har undersökt med dyra sofistikerade
rotationsstolar, huvudskakningsapparater m.m.
och där någon eller några australiensare
(Halmagyi) med en enkel applikation får detta
att fungera i den kliniska vardagen. Detta är i
sanning forskning när den är som bäst.
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Lars Ödkvist med Gerhard Lange, Tyskland, som 1976 publicerade en idé att ge det ototoxiska
medlet gentamicin genom trumhinnan vid svårbehandlad Ménières sjukdom.
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Det ototoxiska dilemmat

Att spruta ototoxiska preparat genom
trumhinnan för att häva svåra yrseltillstånd är
metoder med växlande framgång. Om hörseln
också förstörs måste man vara väldigt tydlig
mot patienten för att denne inte ska bli
besviken.
Det var därför Lars Ödkvist blev så nyfiken
när en dag en kollega stavade sig igenom en
vetenskaplig artikel på tyska. Så här berättar
han:
1977 hittade en kollega en oansenlig artikel på
tyska skriven av en läkare vid namn Gerhard
Lange.
Kollegan sa:
Här är det en man, som har sprutat ett
ototoxiskt medel genom trumhinnan och har
tagit bort yrselanfallen vid Ménières sjukdom.
Kan det vara nåt?
Då sa jag:
Det är intressant.
Mannen hade rapporterat några fall där det
hade gått bra. Yrselanfallen försvann men
patienternas hörsel var hotad.
Ménièrepatienter med täta yrselanfall är
mycket drabbade. De blir avkopplade från
arbetslivet och familjelivet när de ligger och
kräker.
Min första patient var en dam från Mjölby. Jag
sprutade precis som Lange hade beskrivit,
genom trumhinnan varje dag inne på
öronkliniken.
Vi visste att när ögonen började slå var det
färdigt. Hon behövde fem sprutor och låg inne
fem dagar. Sedan fick hon den yrsel hon skulle
få och den satt i några dagar. Därefter
förbättrades hon dag för dag. Efter någon
månad kunde hon köra bil och sköta allting.
Yrselanfallen var borta. Det var 1978.

Sedan dess har jag sprutat 95 patienter.
Stockholmarna tog efter och därefter
lundensarna. Det blev väldigt fort gängse
metod vid svår Ménière. Vi hade små
konferenser och bestämde oss att begränsa
behandlingen för att se om vi nådde samma
effekt med mindre risk för hörseln.
En del blev döva av sprutan med det blev
bättre och lundensarna menade att man skulle
stanna behandlingen efter två sprutor. Nu finns
det lite olika metoder att spruta försiktigt,
kanske vänta i 14 dagar efter första sprutan.
Där är vi nu.
Det uppmärksammades även av amerikanarna.
Därefter spred det sig väldigt fort. Man sa: nu
kommer det en metod och nu kan vi behandla
Ménièreanfallen. Men vad händer? Jo, vi kan
inte längre behöva shuntoperera i innerörat. Då
försvinner en del av våra inkomster!
Men de fann att de inte kunde låta bli att ta
upp metoden. Därför annonserades den som:
vårt institut har Gentamicinbehandling vid
Ménière.
De som ansåg metoden vara för farlig fick ge
sig. Det kan finnas genetiska profiler som visar
vilka patienter som tål Gentamicin. Det är nog
nästa steg i utvecklingen av den här
behandlingsformen.
Jag träffade Gerhard Lange i Budapest. Då
ställde jag frågan till honom:
Hur går det med Gentamicin? Vad har du för
nyheter?
Och då sa han:
Jag har inget nytt. Nu är det ju du som har
utvecklat produkten och metoden. Berätta för
mig nu!
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Svenska yrselforskare viktiga för världen

Nobelstiftelsen har snålat med pris till
yrselforskare. Ja, patienterna är nog evigt
tacksamma att forskarna framhärdar trots den
njugga inställningen. Men en enda gång blev
det faktiskt ett pris till yrselforskningen och
det fick oanade konsekvenser för Sverige.
Trots att man letat upp en forskare från
Centraleuropa kom det att innebära att Sverige
för lång framtid blev ledande nation i ämnet.
Detta tack vare pristagaren Robert Báràny.
Och det började med att han kom för sent. Ett
helt år, för att vara exakt.
Robert Báràny släpptes från ryskt fångläger
och anlände till Stockholm först 1915 för att
motta 1914 år pris. Detta för sin forskning på
balansorganen utförda i Wien innan kriget.
Det kanske inte var särskilt underligt att han
avstod från att återvända till sitt ryska läger.
Det var en bidragande anledning till att han
blev kvar i Sverige. Sedermera som professor i
Uppsala.
Robert Báràny upptäckte att värme respektive
kyla kunde stimulera balansorganen och den
vätska som finns i båggångarna (endolymfa).
Genom att först på duva och sedan på
människa spola i hörselgången med
omväxlande varmt och kallt vatten, vilket
resulterar i nystagmus och yrselkänsla.

Detta, det kaloriska testet, är fortfarande det
mest använda vestibulära testet för att
undersöka ett balansorgan i taget. Bárànys
upptäckt ifrågasattes senare.
NASA försökte att återupprepa kaloriskt test i
tyngdlöst tillstånd på astronauter. Då det inte
gick att spola med vatten användes luft, vilket
enligt ett par artiklar, gav en svag nystagmus.
Detta skulle då bevisa att Báràny hade fel
eftersom definitionsmässigt endolymfa,
upphettad eller nedkyld inte skulle röra sig
uppe i rymdens tyngdlöshet.
Man gick så långt att man hävdade att Bárànys
Nobelpris var felaktigt. Den vetenskapliga
striden rasade i några år. Den har nu lagt sig då
man tror att spolning med varmt och kallt
vatten dels sätter fart på endolymfan, dels ger
en termisk effekt där upphettning ger en
exitation, stimulering, och nedkylning en
inhibition.
Efter sin död kom hans namn att hedra en av
världens ledande träffpunkter för
yrselforskare, nämligen Báràny Society.
Det grundades 1960, grundades av forskarna
Hallpike och Nyhlén. Dess andliga hemvist är
Uppsala. Man sammanträder över hela världen
men återvänder med sex års mellanrum alltid
till Uppsala.
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Nobelpristagare och förebild för dagens svenska yrselforskare, Robert Báràny.
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Föga anade Báràny att hans forskning skulle kontrolleras vid rymdfärder. Bilden kommer från
NASA.
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Om åksjuka astronauter m.m.

Vid sammankomsterna för Báràny Society förs
alltid konstruktiva samtal som främjar
forskningen.
Klinikern ställer frågorna: varför ser det ut så
här och vad kan man göra? förklarar Lars
Ödkvist, Då är det experimentatorn och
forskaren som får titta på cellerna och studera
effekterna av farmaka eller levande preparat
för att se vad som händer. Sedan kommer de
förhoppningsvis med förslag hur man kan
diagnostisera och behandla.
Det fina med Báràny Society är att där träffas
råttforskare och elekronmikroskopister och
kliniker och talar varandras språk, delvis,
tillägger han.
Jag vill att svenskarna ska förstå att deras
yrselforskare är viktiga för världen, säger Lars
Ödkvist. Efter Báràny har en strid ström av
svenska yrselforskare haft stora framgångar i
internationella sammanhang. Trots att vi är en
liten nation har vi kunnat bidra till att föra
forskningen framåt. Några av dem är följande.
Nils Gunnar Henriksson, docent i Lund, var
med om att, och i viss konkurrens med Gunnar
Aschan, utveckla det test, som fortfarande
används idag, elektronystagmografi. Detta test
har övergått till att bli videonystagmografi. De
parametrar som analyseras är desamma.

Martin Bergstedt, forskare från Stockholm,
som bl. a. deltog i NASA:s tidiga experiment
kring yrsel, balansproblem och viktlöshet. Just
rymdforskningen har varit mycket intresserad
av yrsel. Det är en inofficiell hemlighet att
cirka 20-25 procent av rymdfärderna
kompliceras kraftigt av rymdsjuka d.v.s.
frånvaro av stimulation till balansorganen och
till muskler, leder och skelett. Enbart ögon får
tjäna som referenspunkt. Ett antal s.k. tekniska
missöden har snarare berott på att
astronauterna varit mycket sjuka.
Jan Wersäll, professor emeritus, Karolinska
sjukhuset. Har betytt mycket för
elektronmikroskopin och undersökningen av
hårceller i balansorganen.
Johan Bergenius, Stockholm. Aktiv
yrselforskare som gjort många undersökningar
kliniskt.
Måns Magnusson. Aktiv yrselforskare och den
internationellt mest kände yrselforskaren från
Sverige just nu. Professor i Lund. Har
utvecklat och förfinat många diagnostiska
behandlingsmetoder.
Balansorganen fungerar som en slags inre
kompass för hur du rör huvudet genom att
skicka signaler till ögonen, upp till stora
hjärnans bark, till lillhjärnan och ner till övriga
kroppen.
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Återsamlade i Linköping: Christer Liedgren, vestibular thalamus, Dag Hydén rotationsprover,
Birgitta Larsby, otoneurofysiologiska metoder, Claes Möller, rotationsprover samt Lars Ödkvist,
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Komplicerade matematiska funktioner

Balansnervskärnorna i hjärnstammen är den
första relästationen för dessa balanssignaler.
Dessa signaler får i sin tur signaler från
lillhjärnan som vill koordinera och moderera
rörelser. När vi rör huvudet reagerar
balansorganens båggångar med en rörelse av
endolymfan som är något trögflytande. Detta
medför att ena sidan får en exitation medan
andra får en inhibition, en slags gungbräda
som rör sig upp och ner och symmetriskt.
Så fort denna rörelse inte blir symmetriskt t ex
vid en skada så uppstår en obalans vilket
hjärnans datamaskin tolkar som en rörelse,
vilket resulterar i nystagmus och därmed yrsel.
Signalen från innerörat är en signal på en
acceleration. Signalen, när den når ut till
ögonmusklerna är en hastighet och amplitud,
d.v.s. ögonen ska röra sig precis motsatt
huvudets rörelse och lika långt åt motsatt håll
som huvudet rör sig.
För att åstadkomma detta behöver ett par
matematiska beräkningar ske inne i hjärnan en
s.k. integrering och/eller derivering. Om det
sker perfekt går detta nästan på realtid d.v.s.
bara någon eller några millisekunder. Dock har
man genom många undersökningar i Sverige
och övriga delar i världen upptäckt att det
finns en viss fördröjning som är svårförklarad.

Man talar här om en neural integrator och en
s.k. tidskonstant. Denna kan sannolikt vara
olika lång hos olika människor och också vara
olika lång beroende på sjukdomar i hjärnstam
och hjärna. Forskning kring neural integrator
har bl. a. pågått i Lund under Måns
Magnussons ledning.
Mikael Karlberg, docent i Lund, arbetade
mycket i Australien ihop med Michael
Halmagyi och är välkänd i världen för sin
forskning kring nackskador, whiplash och
yrsel.
Sören Vesterhauge, öronläkare på
Rikshospitalet i Köpenhamn, specialiserad på
diagnostik.
Reidar Grenman, professor i Åbo, gjorde en
mycket omfattande avhandling om multipel
skleros.
Jan Stahle, professor emeritus, Uppsala, bidrog
till kartläggning och behandling av Ménières
sjukdom.
Lars Ödkvists egna doktorander och kollegor i
Linköping har också bidragit till den
internationella utvecklingen av yrselforskning,
bl.a. Birgitta Larsby, civilingenjör, docent.
Efter sin tid i Kanada utvecklade hon i Sverige
den snabba rotationsstolen. Hon gjorde alla
matematiska beräkningar samt konstruktion av
densamma i Linköping. En ovärderlig klippa
när det gällde komplicerade matematiska
funktioner.
Torbjörn Ledin är mästare på posturografi och
statistik.
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Barn tycker det är roligare än vuxna att det snurrar. Foto: Stig Kälvelid/Liseberg.
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Varför barn tycker om att gunga

Det är var du befinner dig i livet som avgör
hur du förhåller dig till yrsel. Lars Ödkvist
förklarar närmare. Ett litet, litet barn tröstas
om man vaggar det. Det får antagligen
lustupplevelser. Hela balanssystemet, som
startar i innerörat, har vant sig vid att när det
gungar lite försiktigt, är det mamman som rör
sig. Moderlivet svänger.
När barnet kommer ut tröstar man barnet
genom att återskapa denna vaggande rörelse.
Faktum är att var du än kommer i världen så
gör föräldrar på samma sätt för att lugna ett
barn, kanske inte vagga det sidledes så mycket
som att föra det upp och ner. Sannolikt är detta
en rörelse barnet känner igen sedan
moderlivet.
Balansorganen kan man då tillägga, är
utvecklade redan vid 3-4 månaders ålder. Hela
snäckan och labyrinten är färdigvuxen när vi
föds. D.v.s. att den är lika stor hela livet, det är
bara skallen runt omkring som växer.
Detta är relativt unikt för kroppens olika
organ. Alla andra växer. Att balansorganet har
samma storlek från födseln och livet ut hänger
ihop med att örat och balansorganet ser oerhört
lika ut genom evolutionen.
Även fiskarna har med sina sideslinjeorgan
mycket sofistikerade balanssystem. Därför har
också djurexperiment på fisk, fågel som
däggdjur betytt oerhört mycket kring
förståelsen kring människans balans.

Vad skiljer barnet från den vuxne? Barnet har
inte lärt sig rörelseskräck ännu.
Den vuxne har på något vis gjort det. Han har
fastnat i sitt beteende och uppfattningen är
världen är inrutad. Man ska veta vad som är
upp och ned. Man ska även veta vad som är
horisontellt. Om det inte stämmer tappar man
fotfästet.
Om begreppet yrsel ska diskuteras får man
hela tiden bestämma sig vad man talar om. Säg
till en patient så här: du får inte använda ord
som börjar på y. Det vill säga att yr och yrsel
får du inte säga. Utan du måste beskriva exakt
vad det är för någonting.
Då måste patienten svara om det är
balansrubbning, om det är falltendens, eller om
det är snurrupplevelse. Kanske också att man
upplever att världen snurrar eller att man själv
gör det.
Det stora begreppet yrsel, vertigo, dizziness,
omfattar även allting annat: Smärta, ångest,
huvudvärk, synupplevelser, dimsyn, orgasm,
svimningskänsla samt light headidness vilket
beskriver en slags obehagskänsla. En
definition av yrsel är: En illusion av rörelse.
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Massivt angrepp på personliga integriteten

När yrsel kan dyka upp som anfall, kan det vid
en viss sjukdom vara 5 till 40 sekunder med
enorm rumsrotation. Eftersom det är så
kortvarigt hinner man vanligen inte må illa.
Men dessa anfall kan ändå utvecklas till
massiva angrepp på den personliga
integriteten. Om man inte har ett mycket
stabilt psyke blir man hjälplös, rädd,
skräckslagen och ångestfylld. Man går bara
och väntar på nästa anfall som är så svårt att
man slås omkull. Man ligger still men
rotationskänslan är så intensiv att man tror att
man ska ramla ur sängen.
En del lider av långa anfall, en till två timmar
eller fyra, man tappar hörseln på ett öra under
anfallet. Och man kräker. Även med den här
typen av anfall vet man inte när den ska
komma. Därför är man hjälplös. Kanske sitter
eller ligger man på en parkbänk och kräker,
eller på jobbet där man lägger sig bakom sin
kontorsstol och kräker i timmar innan man kan
ta sig hem.
En tredje variant är balansrubbning som inte är
yrsel egentligen men som gör att personen är
ostadig och inte kan lita på sig själv. Man kan
svaja iväg och välta eller falla. För alla tre
tillstånden gäller det att inte tappa fotfästet i
verkligheten. Man är instabil, synfältet går inte
att hålla stilla. En del kan inte hålla balansen
eller flytta sig från punkt a till punkt b. Det är
ett starkt angrepp på självförtroendet.

Yrselupplevelsen vid dessa olika tillstånd kan
ge olika effekter beroende på din
grundpersonlighet. Är du en något osäker
person som inte vågar berätta för
arbetskamrater och andra om sjukdom så får
du mycket snabbt, t ex vid Ménières sjukdom
en social isolering. Du vågar inte gå ut, åka
spårvagn, inte åka på chartersemester - vad ska
folk tro om jag plötsligt börjar kräkas. Har du
däremot en trygg personlighet så klarar du
olika typer av yrsel betydligt bättre.
Lundadocenten Nils Gunnar Henriksson var en
stark personlighet som generade många
historier. Han skulle t.ex. föreläsa om yrsel i
Kristianstad. Under föredraget fick han själv
våldsam yrsel och fick avsluta föreläsningen. I
Lund diagnostiserades en liten lillhjärnsinfarkt
men Nils Gunnar Henriksson, en sann
estradör, patient på sjukhuset, låter sig rullas
ner till föreläsningssalen för kandidater där
Måns Magnusson föreläser. Han rullas in i
föreläsningssalen och föreläser sedan om hur
han själv upplever det att ha yrsel, liggande i
sängen. Rullas därefter upp till avdelningen
igen. Nils Gunnar blev frisk. Sedan dess hade
han som ett av sina bästa föredrag runt om i
världen Beeing vertiginess yourself.
Mina föräldrar hade en gammal Austin. Jag
minns doften av läderklädseln och doften av
mina egna spyor. Därför väcks medkänsla när
jag ser bilar som står längs vägarna med
kräkande barn, berättar Lars Ödkvist.
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Den här sjösjuka flickan på fisketur ute på ett gungigt Kattegatt är lindrigt drabbad jämfört med
de fall Lars Ödkvist redogör för.
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Lisebergs stora berg- och dalbana, Balder.
20

En snurrig dag på Liseberg

Svensk Vestibulär Föreningen hade möte på
Liseberg för ett antal år sedan. Tekniske
direktören på Liseberg berättade om alla
åkturer som de hade. Han beskrev G-krafterna
i rörelserna, vilka rörelsemoment och vilka
frihetsgrader det var i åkturen.
Det var våldsamt intressant. Det var ju precis
rätt personer som lyssnade eftersom alla i
rummet sysslade med yrsel- och balanstester
av diverse slag. Föredraget avslutades med att
han delade ut 10 fribiljetter till åkturer till var
och en av oss.
Snål västgöte som jag är, tänkte jag att nu ska
jag äntligen åka mitt lystmäte här. Vi började
försiktigt med en liten forsränning. Det gick
bra. Sedan satt vi i en optisk biosalong där
stolarna kunde luta, svänga och darra, och så
såg man tredimensionell film på vita duken.
Det var mycket intressant. Jag tappade min
regnkappa och jag var övertygad om att jag
aldrig skulle se den mer. Illusionen var total.
Därefter vidtog något annat åktyg, och ett till,
då hade jag åkt fyra och hade sex fribiljetter
kvar.
Men då fann jag mig sittande på en soffa på
Liseberg vaktandes handväskor till mina goda
vänner, som gjorde slut på sina fribiljetter. Jag
väntade bara att någon annan skulle tröttna så
vi kunde sätta oss vid en kall, stillande öl.

En historia som kan förklara varför Lars
Ödkvist blev yrselforskare:
Min lärare i Lund, Nils-Gunnar Henriksson,
föreläste om yrsel. Vi hade haft två
föreläsningar och nästa morgon mådde jag illa.
Rummet började röra sig och jag mådde ännu
mera illa. Jag tog mig till Nils-Gunnar
Henriksson och sa att rummet inte var stilla
och att jag oroades av allt detta kunde vara
tecken på.
Han såg hur mina ögon hoppade. Jag
genomgick tester körda av
laboratorieassistenten fru Björk.
Det konstaterades att min ena balansnerv var
perfekt och att den andra var ur funktion p.g.a.
en inflammation. Därför skulle jag behandlas
med yrselträning. Hjärnan ska lära sig att
arbeta med hjälp av en balansnerv.
Om man spolar vatten i ett öra och
vattentemperaturen är kall så slår nystagmus
bort från det kalla örat. Spolas det med
varmvatten slår det mot det sjuka örat.
Fru Björk såg efter åt vilket håll nystagmus
slog och hällde vatten med rätt temperatur i det
friska örat, vilket gjorde att hon plussade på
min nystagmus så att jag efter en minut kräktes
i hennes framsatta spann.
Jag uppsökte fru Björk varje dag. Min centrala
kompensation blev mycket snabb. Men
fortfarande kan jag tyvärr inte träffa fru Björk
utan att känna doft av spya.
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En hobby eller ett yrke?

Det är ingen enkel fråga, hur man på ett
rättvist sätt ska beskriva forskarens villkor i
Sverige jämfört med andra länder.
En sak är säker, svenskar gör lysande
forskarkarriärer i andra länder, där de
ekonomiska förutsättningarna är bättre.
Att vara svensk landstingsläkare och samtidigt
forskare innebär nästan alltid en konflikt för
den enskilde läkaren. Rent generellt har det
ökade sjukvårdstrycket gått ut över den
kliniska forskningen, det säger många. Den
finansiella osäkerheten kan bidra till att unga
läkare väljer bort forskarbanan.
Men Lars Ödkvist konstaterar att i hans fall
var det en tillmötesgående chef till stor hjälp
för att han skulle gå vidare.
Att själva forskningsarbetet drevs fram i kraft
mer av intresse än av pengar, gällde då och
kanske i lika stor utsträckning idag. Det är
fråga om stora personliga uppoffringar för att
skapa sig en plattform inom forskningen.
Han menar dock att det blir bättre i takt med
att man får handleda egna doktorander. Då
ökar kapaciteten.
Följande historia vittnar om att man gärna ska
börja sin forskning när man fortfarande är ung
och stark.
Hur kunde 1973 en arbetsvecka starta för
Ödkvist? Jo, måndagen var forskardag. Det
innebar att civilingenjör Birgitta Larsby och
jag startade på morgonen med en katt som vi
sövde.

Vi utförde traketomi, struppsnitt och kopplade
till respirator. Därefter opererade jag örat och
lade elektrod på balansnerven. Jag öppnade
skallen och frilade stora hjärnans bark.
Efter det ryckte Birgitta in och vi stimulerade
balansnerven och registrerade från stora
hjärnans bark, detta för att hitta svaret i
nervcellerna i hjärnbarken.
Det gäller att hålla katten med blodtryck och
cirkulation, och inte få svullen hjärna. Därefter
registrerade vi mer och mer.
När vi hittat området kunde vi ta en
glaselektrod som var tio my i toppen för att
söka enskilda nervceller som svarade på
stimulering av balansnerv, nerv ifrån framben,
bakben och nacke. Det var fyra stimuleringar.
Vid det här laget hade klockan blivit midnatt
och då gjordes de sista registreringarna. Katten
fick ha lite paus och vi också. Vi spelade
bordtennis i rummet intill några minuter
medan katten hämtade sig. När vi var nöjda
öppnade jag hjärtat och aorta och la in en slang
och sprutade in formalin för att fixera hjärnan.
Sen tog jag ut hjärnan för senare histologi. Då
kunde klockan vara kanske tre på natten.
Nästa dag var det rond kl halv åtta med vanlig
klinisk arbetsdag. Är man ung så orkar man.

22

I den svenska yrselforskningens tjänst
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När professor Gunnar Aschan gick i pension döptes gatan mellan Audiologen och Öron efter
honom, Aschans gata, en mycket välförtjänt ärebetygelse.
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En kreativ chef är en bra början

Gunnar Aschan var en färgstark klinikchef på
öron i Linköping. Han inspirerade flera
öronläkare att utveckla forskning om yrsel,
inte minst Lars Ödkvist. Han lyckades få fram
medel i tidigt skede och skapa forskartid åt de
kreativa läkarna på kliniken. Lars Ödkvist
berättar hur man fick anhålla om en
forskarvecka.
Du tar mottagningen på måndag så har du
resten av veckan till forskning, sa han.
På den tiden fick kliniken betalt per patient.
Det innebar att man tog många patienter på
måndag och därmed tjänade in så mycket till
kliniken att det räckte.
Aschans starka integritet gjorde det möjligt för
öronkliniken att bedriva intressant forskning.
Han utnyttjade även sitt internationella
nätverk. Det blev bl.a. ett antal kanadensiska
grants i Toronto varav Lars Ödkvist fick ett.
Aschan hade nämligen deklarerat att han ville
erbjuda sina läkare så många intryck utifrån
som möjligt.
Mina läkare ska ut. De ska inte ha östgötsk
lera mellan öronen! brukade han säga.
Innan han tillträdde som professor och
klinikchef i Linköping gick han en utbildning i
företagsekonomi. När administratörer kom
med sina bokföringsmetoder var han
förberedd.
Vid ett tillfälle visste man att det skulle
komma en storrevision från
universitetskanslersämbetet. Därför tog
Aschan själv kontakt och sa: Jag anhåller att
öron revideras först. Han fick överbetyg för sin
bokföring

Han hade skrivit om alkohollägens nystagmus
på frivilliga försökspersoner i Uppsala. Lars
Ödkvist frågade honom om det hade med
G-kraften att göra.
Klart att det har med tyngdkraften att göra, sa
han.
Man spånade fram att höja G-kraften i
flygplan. Aschan påpekade att det faktiskt
finns en karusell på Flyg och Naval i
Stockholm. Den sätter vederbörande
försöksperson i en centrifug med en arm, 4 m
lång. Den alstrar en G-kraft från öra till öra på
3,2 G.
Han beordrade Lars Ödkvist och teknikern
Håkan Barring genomförde en studie. 20
polisaspiranter, tio kvinnliga och tio manliga
blev registrerade med ENG
ElektroNystagmoGrafi för att se att de var
friska. Därefter fick de åka i karusellen utan att
få nystagmus av G-kraft.
Därefter fick de dricka 8 cl whisky för
flickorna och 12 cl för männen. Alla fick
mycket riktigt alkohollägenystagmus. När
alkoholen var förbränd var även
alkohollägenystagmus borta.
Den försvinner vanligen efter 5-6 timmar. Sen
sattes de i centrifugen dels efter 8 timmar, dels
efter 18-24 timmar. Då väcktes deras
alkohollägesnystagmus med G-kraft.
Det blev en publikation och Aschan såg till att
detta blev känt för luftfartsmyndigheten. Den
alkoholfria tiden för piloter förlängdes. Alla
försökspersonerna kom tillbaks för testet nästa
dag, utom två, en pojke och en flicka. Några
månader senare läste Lars Ödkvist deras
förlovningsannons.
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Hur armarna visar vägen för balansnerven

I början på 1970-talet på öronkliniken i
Linköping utnyttjade Gunnar Aschan sina
kontakter i Toronto. Hans vän John
Fredriksson tog emot flera linköpingsläkare
för att forska på Canadian Grants.
Aschan var intresserad om det gick att hitta
nystagmuscenter i hjärnstammen. Lars Ödkvist
fick forska tillsammans med Dietrich Schwarz,
John Fredriksson och Allan Rubin.
Den senare sökte efter balansnervens
förbindelser i hjärnstammen och Lars Ödkvist
gjorde detsamma i hjärnbarken.
Han sattes först att operera in elektroder på
balansnerven på marsvin och kanin åt Allan
Rubin varefter man följde elektriska impulser
in i hjärnstammen.
Allan Rubins avhandling handlade om
elekrofysiologin och histologin. Lars Ödkvist
hade ett motigt projekt kring registrering i
basala ganglierna med lång elektrod.
Ett parallellt projekt var friläggande av
oculomotorgrenar i orbitan på kanin, därefter
elektrisk indrift av Horse Radisch Pereoxidas i
nerven och senare histologi på hjärnstammen.
Det blev histologiskt informativa bilder med
detektion av nervernas ursprung men inget
sensationellt att publicera.

Samtidigt hade Dietrich Schwarz fått
prestigefyllt stipendium till Max
Planckinstitutet i Tyskland och försvann ett
halvår.
Hemkommen såg han Lars Ödkvists
belägenhet och konstaterade att, om Silfvenius
i Umeå hittat projektion från proprioception i
armen på försöksdjur, borde det även finnas
primär projektion i stora hjärnan bark.
Med nya elektroder på balansnerven på
marsvin och ytelektroder på naken hjärna
visades i ett litet område tydliga potentialer.
Som Lars Ödkvist uttrycker det:
De vackrast vågor jag sett!
Experimenten fortsatte på katt och ekorrapa
med samma fynd. Efter att ha lärt sig tekniken
att göra glaspipettelektroder och registrera från
enstaka nervceller i hjärnbarken, for han hem
till Linköping.
Aschan ställde till förfogande två källarrum på
audiologen. Han lät anställa en
nyutexaminerad civilingenjör, Birgitta Larsby,
och med hjälp av Håkan Barring samt Lars
Jerlvall, byggde man upp ett
otoneurofysiologiskt laboratorium med en del
utrustning från Uppsala, resten lånad
respektive köpt.
Forskning om enstaka nervcellers reaktion på
stimulering av balansnerven, armnerv,
nacknerv och bennerv ledde till fler
publikationer och en avhandling för Lars
Ödkvist den 4 oktober 1974. Opponent var
Nils-Gunnar Henriksson, Lund.
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Lars Ödkvist och Dietrich Schwarz på neurofysiologiska labbet i Toronto, Medical Sciences
Building, 7:e våningen. De opererade in elektroder på balansnerven på marsvin och kanin.
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Lars Ödkvist och Birgitta Larsby vid en rotationsstol, som ligger till grund för omfattande
yrselforskning i Linköping.
28

Rotationsstolen dominerade en generation

Balans- och yrselforskare har alltid drömt om
att kunna mäta balansstörningar i naturligt
tillstånd. Det naturliga är att vi inte sitter still
utan är i rörelse och då upplever yrsel- och
balansproblem.
Detta kan bero på olikartade signaler, felaktiga
signaler från vestibularisorganen i öronen in
till hjärnan och ut till ögonen. För att mäta
detta kan man dels mäta huvudets rörelser men
för att då kunna isolera balansapparaten krävs
att man eliminerar nackrörelser.
Därmed behöver man rotera personen. När
man roterar fram och tillbaka växlar
nystagmus. Snurrar man åt ett håll fås initialt
en ökande nystagmus men efter ett tag uppstår
ett slags jämnviktsläge och då avtar nystagmus
för att sedan öka igen, men åt andra hållet när
man minskar rotationen.
Nackdelen med rotationsstolar är att de
vanligtvis inte arbetar inom samma frekvensoch hastighetsområde som naturliga rörelser.
Vårt naturliga frekvensområde för
vestibularissytemet är mellan 1-5 Hz, d.v.s.
ganska höga frekvenser och hastigheter.
Här kan man göra jämförelser med att när man
vrider huvudet eller kroppen gör man det
ganska fort och inte i ultrarapid.
De flesta rotationsstolar som använts i världen
arbetar i mycket långsamma hastigheter och
inte alls i vestibularissystemets
frekvensområde.

Detta gör sannolikt att andra funktioner i
hjärnan hjälper till att moderera ögonrörelsen
som man mäter vid rotation.
Därför har man utvecklat en mycket snabb
rotationsstol. Den typen av stol finns bara på
ett fåtal ställen i världen.
Forskningen kring denna visade på en del
andra upptäckter än vid långsam rotationsstol.
Claes Möllers forskning ledde till att han
jobbade med både långsam och snabb stol.
Han kunde då visa att den snabba stolen mäter
mycket precist vestibularissystemet, innerörats
funktion medan den långsamma stolen också
mäter andra hjärnfunktioner.
Den snabba stolen används för forskning men
har inte fått ett praktiskt genomslag då den är
dyr och relativt komplicerad. Amerikanarna
har kommersiellt ökat hastigheten på sina
stolar så att de har blivit något bättre.
Nu var det inte bara Claes Möller utan en hel
generation forskare från Linköping som
arbetade med stolarna.
Den som finns i Linköping är snabb och
införskaffades av Gunnar Aschan redan 1972
efter en förebild i Toronto. Den här stolen,
som ger mycket snabba svängningar, ger
därför alldeles specifika upplysningar om
balanssystemet.
Efter att Gunnar Aschan etablerat kontakter i
Toronto var det flera läkare och ingenjörer
som fick tillfälle att komma dit, Lars Ödkvist,
Dag Hydén, Birgitta Larsby för att nämna
några.
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Linköping präglas av flygplansindustri där skador av lösningsmedel förekommer bland de
anställda.
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För en bättre arbetsmiljö

Linköping är centrum för tillverkning av
flygplan, där lim används i produktionen och
är skadligt, liksom flygbränsle.
Lars Ödkvist berättar:
Lösningsmedel är fettlösliga, hjärnan är fett.
Gifterna andas in och går rakt in i hjärnan. Det
kan leda till att den drabbade får kronisk toxisk
ensefallopati, CTE, alltså en kronisk
hjärnskada. Och då kan det ha gått tio år från
det akuta till det kroniska. Det akuta tillståndet
är en fylla, thinnerfylla, efter ett tag blir
skadan subkronisk. När det gått lång tid blir de
störda i känsla, vilja, minne. Det påverkar
psyket, de blir blödiga, ilskna, oföretagsamma
och minnet är uselt.
Om en population utsätts för
lösningsmedelspåverkan i tio år, med en halt
av gifterna i luften som nästan är godkänd, får
de abstinensbesvär över helgen. På söndag mår
de inte bra. Då går de till jobbet för att andas
och få sin återställare.
De tål inte längre sprit. De slocknar om tar de
sig ett par starköl efter jobbet på fredag.
De får personlighetsförändringar men de klarar
sig med almanacka och en hustru som skickar
iväg dem till jobbet. Dessa människor ska
jobba med friskluftsmask.

Det var därför naturligt att lösningsmedel och
dess verkan på bl.a. balansorganen blev en
viktig fråga för flera forskare i Linköping.
Forskningen gjorde nytta eftersom den
resulterade i att säkerhetsbestämmelser
skärptes.
Klinikchef Gunnar Aschan inspirerade sina
läkare. Han hade i sin tidigare forskargärning i
Uppsala blivit världsberömd för sina studier av
nystagmus och alkohol.
Dessutom finns i Linköping en livaktig
yrkesmedicinsk klinik med vilken det
utvecklades ett samarbete. Man fokuserade på
arbetare och deras exponering mot
lösningsmedel.
Ett stort uppdrag från Gotland där en
öronläkare på Gotland skrev remiss till
Linköping på alla som jobbade på ett
plastbåtsvarv.
Det var 25 man på vilka vi utredde balans
tittade ögonrörelser. Vi lät dem genomgå
psykologtester och specialhörseltester, berättar
Lars Ödkvist.
Varvet på Gotland hade goda riktlinjer för sina
arbetare hur de skulle handskas med styrén.
Men i vissa situationer utsattes de för mycket
höga halter, bl.a. när de rörde sig inne i
skroven.
Lösningsmedlens inverkan på bl.a.
balanssystemet utreddes av
Linköpingsgruppen både med hjälp av
djurexperiment och kliniska undersökningar.
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Sänkta gränsvärden på styrén

Forskningen innebar att styrén sänktes i
Sverige. Det uppmärksammades
internationellt. I USA sänktes gränsvärdena
som ett resultat av arbetet i Linköping.
Fortfarande återstår mycket att göra för att
skydda arbetare från exponering av
lösningsmedel. I stora delar av världen tillåts
fortfarande alldeles för höga gränsvärden.
Vidare återstår en hel del forskning för att ta
reda på i vilka fall man får en additativ effekt
och när man får en potentiering av
lösningsmedel. Det tillkommer hela tiden nya
lösningsmedel och kombinationer av flera
lösningsmedel skapar effekter som ännu är
outredda.
Industrimiljöer kan man utreda under ordnade
former. Däremot kan vi frukta att man har
dålig kontroll över vad folk gör på sin fritid
med lösningsmedel.
De drar på sig skador när de t.ex. sprutlackerar
utan tillräcklig skyddsutrustning i sina garage.
I de undersökningar som gjordes tillsammans
med Yrkesmedicinska kliniken i Linköping
identifierade man många olika parametrar som
ett resultat av exponeringen av lösningsmedel.
Det var t.ex. affektlabilitet, och försämrat
minne.
De här undersökningarna gjordes bl. a.
tillsammans med professor Kerstin Ekberg,
psykolog.

Undersökningarna visade att balanssystemet
försämrade. Man fann vidare att
hjärnfunktionen försämrades när det gäller tal.
Dessa undersökningar gjordes tillsammans
med professor Stig Arlinger, Audiologen,
Öronkliniken.
Man undersökte också med den nya
magnetkameratekniken, men fann i dessa fall
inga konklusiva fynd.
Gunnar Aschans tidigare forskning kring
alkoholrelaterad nystagmus fick stor
internationell uppmärksamhet på sin tid. Han
påvisade att vid akut berusning slå nystagmus
ner i marken när man ligger på sidan.
När man är bakfull, sex timmar senare, slår
nystagmus uppåt taket. Den första kallas
geotrop och den andra för adgeotrop. Detta var
ganska nya fynd och ett tag funderade t.ex.
amerikanska polismyndigheten att använda
nystagmusdetektion som ett alkoholtest på
bilförare.
Nu blev det inte så. Polisen använder sig av
betydligt mer robusta metoder. Man tar prov
på utandningen och blodet. Men Aschans
alkoholforskning till grund för att man ville gå
vidare och studera lösningsmedel och dess
inverkan på balanssystemet.
Alkoholforskningen som bedrevs i Uppsala
kom att färga verksamheten i Linköping. Inte
minst därför att Aschan tog med sig ingenjör
Håkan Barring.

32

Inspirerade av Aschan övervägde amerikansk polis att använda nystagmusdetektion som ett
alkoholtest på bilförare.
33

Adderas eller multipliceras det är frågan

Av de forskare i Linköping som ökat
kunskaperna om lösningsmedlens effekt på
hjärnan, bör nämnas Richard Tham, docent i
Linköping. Han jobbade mycket konsekvent
och målmedvetet med djurexperimentell
forskning och lösningsmedel.
Han har använt lösningsmedel för att kartlägga
en del centrala hjärnfunktioner som styr
balanssystemet.
Aschan var lätt att övertala när det gäller
forskning kring lösningsmedel. Lars Ödkvist
berättar:
Christer Liljegren och jag tog en kanin på lab
och la på en narkosmask. Vi droppade thinner
och lät den lilla kaninen andas in det. Den fick
ligga på sidan, alkoholläge nystagmus. Och
kaninen fick det mest fantastiska nystagmus.
Specifika vikten för thinner är låg och det är
den också för alkohol. Det var alltså inte
specifika vikten i båggången som framkallade
detta utan något annat.
Vi sa att det måste vara hjärnan och gick till
Gunnar Aschan och visade att här är nu EEG
på en kanin som har fått thinner och att det slår
åt fel håll jämfört med alkohol.
Hm, sa professor Aschan, ringde ett
telefonsamtal och sa:
Ni har just nu fått 8 000 i forskningsanslag för
att utreda detta. Det tog en kvart.

Vi tog thinnerns beståndsdelar som kolväten
och xylén. Då visade det sig att både kanin och
en annan gnagare fick också nystagmus åt
samma håll. Alla fick xylénnystagmus vilket
blev ett begrepp.
Precis som med alkohol, efter trekvart vände
nystagmus och slog åt andra hållet. Det var
samma med flera djurarter. Katt prövade vi
också. Putte hette katten.
Vi körde elektronystagmografi och prövade
olika lösningsmedel. Alla kolväten som finns
gav nystagmus.
Yrkesreglerna sa att på arbetsplatser med flera
lösningsmedel skulle man addera effekterna.
Det kunde förekomma ett andra och även ett
tredje lösningsmedel på samma arbetsplats,
listan på olika lösningsmedel, som arbetarna
exponeras för, är lång.
Vi tog två olika lösningsmedel och testade vid
vilken koncentration de här ögonrörelserna
kom. Då visste vi från kaninförsöken vid
vilken koncentration i blodet de olika
nystagmusformerna dök upp.
Vi väntande oss att om vi tog hälften av varje
så borde vi naturligtvis få detsamma. Men det
visade sig att de potentierade varandra. Om vi
tog lite xylén och lite av nästa lösningsmedel,
fick vi samma effekt som om vi hade tredubbel
dos av det ena. Det räcker inte att köra addera.
Man har en multiplikationseffekt. Det gav
industrin en tankeställare. Nu har man
framräknade tabeller
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Tester på en liten kanin ledde till insikter om synergieffekter när industriarbetare exponeras av
flera olika lösningsmedel.
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Jag hade bestämt att inte skämta

Följande historia berättar Lars Ödkvist med
den stolthet han känner inför forskningsnivån
man uppnådde i Linköping vad gäller
lösningsmedel. Det var därför han blev anlitad
att vittna inför en domstol i Boston.
- Jag blev uppsökt av en konstnär i Boston
som fått rådet att stanna till i Linköping för att
bli testad.
Det visade sig att han hade arbetat i många år
med starka medel, akryler och andra
lösningsmedelsbaserade färger.
Nu hade han en del psykologiska problem och
minnesbekymmer. Vi lät honom gå igenom
dels yrkesmedicinarens frågeformulär och
djupintervju, dels psykologens validerade
testprogram. Dessutom körde vi hela vårt
undersökningsbatteri på ögonrörelser,
rotationsprover, följerörelser, och förfinade
audiologitester.
Han hade en subkronisk lösningsmedelsskada,
ganska rimligt med tanke på den omfattande
exposition han var utsatt för.
Han fick rådet att jobba i friskluftsmask i
fortsättningen. Ett år senare ringde han igen
ville bli omtestad. Han hade förbättrats något
och fick med sig remissvar till sin
yrkesmedicinare.
En kort tid därefter ringde en advokat i Boston
som inbjöd mig att vittna vid en förberedande
rättegång.
Motståndarsidan bestod av 12 advokater som
representerade olika kemiska företag.

Åtalet gällde att det inte hade stått på flaskorna
FARLIGT ATT INANDAS. Jag reste jag dit.
Advokaten tog emot mig och gav mig lektion
hur expertvittnen uppträder, vilka knep
motståndarsidan kunde tänkas ta till, vilka
fällor man lägger ut för expertvittnen.
Och under dagen i rätten var vi på
herrtoaletten tre, fyra gånger för att han skulle
kunna förklara vilken fälla det var. Det var av
den typen jag lärt mig att varje vecka studera
TV-serien LA Law.
Jag hade bestämt mig att jag skulle absolut inte
skämta. Men så uppmanade motståndarnas
advokat att jag skulle läsa mitt intygs
inledande tio rader och sedan hoppa till mina
slutsatser, alltså the conclusions. Jump to
conclusions betyder att ta ett oöverlagt beslut.
Då tittade jag mannen i ögonen och sa: You
want me to read the first ten lines and then
jump to conclusions. Jag såg i hans att ögon att
han tänkte: Denne svensk kan inte tänkas
skämta med en berömd amerikansk advokat.
Därför lät han det passera.
När jag sen fick protokollet några veckor
senare var min replik bortklippt.
Jag hörde ingenting och ringde till
advokatkontoret men nu var ingen anträffbar.
Man hade gjort upp i godo. Konstnären var väl
nöjd. Motståndarsidan hade antagligen satt
som motkrav att det skulle råda tystnad om
resultatet.
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Lars Ödkvist hamnade i en amerikansk domstol som ett resultat av hans forskning.
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En seriös festares bekännelser

I samtalen med Lars Ödkvist återkommer han
flera gånger till följande: Det är viktigt att
träffa kolleger från andra länder. Man ska
umgås med dem och lära känna dem
personligen. Först då har man de rätta
förutsättningarna att byta kunskaper med
varandra.
Detta får emellertid allvarliga konsekvenser.
Man måste nämligen lära sig respekt för
andras seder och bruk.
Lars har haft ovärderlig hjälp den hårda
sociala skola han sattes i när han studerade.
Det är en officiell hemlighet att jag studerade i
19 terminer. Några av dessa terminer då jag
jobbade och betalade av studielånen lite grann.
Studentsången och spexet bidrog också till att
Lundatiden blev intressant. Jag deltog i Uarda,
Harakiri, Bonifacius, Marie Antoinette, Karl
XII, två karnevalsspex, Rödluvan. Nero två
gånger, Ilion, Marie Antoinette igen, Al
Capone, Djingis Kahn samt Toddydagsspexen.
Min bakgrund till trots fick jag anpassa mig till
det akademiska drickandet.
Jag kommer från Lekåsa Västergötland mellan
Vara och Vårgårda, mellan Skara och
Alingsås, mellan Stockholm och Göteborg,
mellan Lissabon och Boden. Där var min
pappa folkskollärare och kantor.
När jag kom till Lund var jag nykterist och
fortsatte med det i flera år, kommen från Skara
stift där man vare sig skulle svära, spela kort
eller supa.

Det studentikosa livet lärde Lars det rituella
festandet som mer eller mindre är ren
kulturhistoria.
Man lär sig såväl i det seriösa akademiska, i
sångsammanhang som i spexkretsar. Det följer
i mångt och mycket hovetiketten.
När Akademiska Föreningen ska arrangera
middagar händer det att man ringer till hovet
och frågar om etikettsregler för att det ska bli
korrekt enligt Sveriges rangrulla.
Erfarenheterna från det akademiska festandet
kan vara användbart i näringslivet.
Det här festmönstret finns i övriga
Skandinavien. Men i Tyskland och Amerika
gäller andra koder.
När jag reser till andra länder ser jag till att
vara påläst. Man ska äta och skåla på rätt sätt. I
Japan behöver man en hel kurs.
Måttligheten har följt mig. Föräldrarna var
nykterister av disciplin och renlighet. Far
började väl dricka lättöl på gamla dar.
Mormor blev änka med tre barn eftersom
morfar hade jobbat till sig en tuberkulos i
Amerika.
Anna, som hade en gård och tre barn, insåg att
hon behövde en ny karl. Hon hittade en
vacker, arbetsam, tyvärr törstig man. Hon
insåg situationens allvar och gick runt i
gårdarna i Essunga socken och sa att:
Den som köper brännvin till min Karl, den
kommer jag att tala med.
Han var nykter alkoholist för han kunde inte
köpa brännvin någonstans.

38

Promotion 1975 i Linköpings domkyrka. Promotor Ragnar Berlin promoverar Lars Ödkvist.
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Året är 1992. Platsen är Nilens strand. Svensk Vestibulär Förening företar en resa till Kairo och
Luxor. Lars Ödkvist och Per Kylén repeterar en scen ur lundaspexet Uarda.
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En lektion i lundaspex som andra språk

Lundaspexares våta dröm är att framföra
spexet Uarda. Lars Ödkvist och Per Kylén tog
vara på tillfället att framföra det vid Nilens
strand när Svensk Vestibulär Förening reste till
Luxor och Kairo. De togs emot av kollegan
och Sverigevännen Nasser Kotby. Han har ett
fantastiskt språköra och behärskar svenska
samt 7 andra språk.
Spexet framfördes med benäget bistånd av
sångarna Johan Bergenius och Claes Möller.
Att själva festen varade i sju timmar beror
kanske, eftersom ingen minns exakt, på, att
Lars Ödkvist började föreläsa.
Han använder spexet för att visa på godartad
lägesyrsel. Denna uppkommer när man böjer
sig framåt eller bakåt, gärna något åt sidan.
Framförallt är det den bakre båggången som är
sjuk.
Genom att inta klassisk pose som på bilden
och därefter böja sig framåt, bakåt illustreras
de lösa öronstenarna i bakre båggångens
rörelse fram och tillbaka vid nickning och
bakåtböjning. Ibland övergår detta i en
glidande rörelse framåt för att illustrera det s.k.
tangoorganet, utriculus.
Någon gång interfolieras balansorganens
anatomi och fysiologi med att Lars berättar att
dessa är som gårdagens krusbärskräm som lätt
fastnar på tallriken och om man välter tallriken
glider krusbärskrämen sakta av, ej snabbt. Så
rör sig den geléartade massan i utriculus och
sacculus, öronstenarna är de små
krusbärskärnorna.

Lars Ödkvist har också alltid under alla
föreläsningar med sig två små silveröron som
han fått av öronläkare Anders Lundgren.
Dessa inneröron är perfekta kopior av snäcka
och båggång, vilka sätts framför öronen när
han demonstrerar olika typer av rörelser.
Eftersom man kan förmoda att de övriga
gästerna redan visste allt detta, övergick man
till att trimma Nasser Kotby, med svenska
hedersnamnet Lasse Kotby, i
Uarda-Akademiens ordbok.
Därför kan den som möter honom idag förhöra
honom på följande:
fridfull stillsamt berusad
härstamning utbrett militärt talfel
lärosäte ( pedag. -anat. ) för framgång i studier
väsentlig kroppsdel
manöver ( missionsvet. ) vanlig ställning
mångla ( umg. konst ) samtidigt kurtisera ett
större antal damer
profan ( interj. ) klerikalt kraftuttryck
påbröd ( gastr. ) brödskiva som lägges ovanpå
pålägget, vilket därigenom blir ett underlägg
skitfull ( med. ) konstiperad
tjänis person med höga inkomster; välsituerad.
anklaga ( gastr. ) tillreda fjäderfä
plumpudding mindre elegant elakhet
protestant dam med reservdelar
åklagare fordonsreparatör
slalom ( - -´ ) hebreisk vinterhälsning.
bakelit de främsta av de sämsta
basalt ( mus. ) i jämställdhetens namn
sammanslagen sångstämma
cyklotron ( roj. ) kungligt fortskaffningsmedel
gratin ( lingv. ) klassiskt blandspråk - antikens
esperanto
helgerån ( teol. ) oblat
skelett obetydligt synfel.
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Om strikta engelsmän och japaner

I Japan behöver man en hel kurs för att inte
göra bort sig. Där får man gå väldigt försiktigt
fram. Man får t.ex. inte härma japanerna när
de bugar. Det gäller att inte buga för mycket.
Claes Möller och jag samt en amerikan stod
som enda västerlänningar på en fin japansk
reception i Kyoto, där vi hade föreläst. Alla
var väldigt uppklädda. Det stod uppdukat en
enorm buffé med japanska läckerheter.
Vi stod still. Det hände inte mycket. Då sa
amerikanen:
Jag ska börja ta av maten.
Då sa Claes Möller:
Jag är inte säker på det.
Och jag sa:
Jag håller med Claes, vi väntar.
Då sa amerikanen:
Jag är mycket hungrig.
Ja, det är vi också, sa vi, men du får vänta.
Rätt var det var, på ett litet podium, steg
värden fram och höll ett tal. Om vi då hade
stått med sushi på våra tallrikar hade vi gjort
bort oss och tappat ansiktet totalt så
amerikanen var en aning tacksam.
Det blev alldeles tyst och alla stirrade på mig
som var äldst. Jag förstod att det var dags för
ett svarstal och steg upp på samma podium.
Efter några uppskattande meningar om
värdskapet och om Japan annonserade jag en
svensk sång om hur mycket vi uppskattar
Japan.
I detta mycket allvarliga sammanhang förstod
Claes vad som skulle komma och tvåstämmigt
sjöng vi:
I fyllan och villan, jag vallar min bror.
Polisen följer oss så trogen,
han vet var vi bor,
både jag och min bror.

Gunnar Aschan bringades aldrig ur fattningen
trots att han utsattes för påfrestningar, som
tillexempel då han utmanade protokollet.
Denne respektingivande man fick finna sig i
att tillrättavisas av starkare krafter.
Han befann sig nämligen England där det
ibland är mycket strikt. Báràny Society
träffades en gång under 70-talet på
apotekarsocietetens hus i London. Det stod
betjänter med vita handskar bakom nästan
varje gäst. På festbordet stod stora
kandelabrar. Det serverades en traditionell,
engelsk högreståndsmeny, som är mycket svår
att förstå. Men man det brukar gå bra om man
äter i tur och ordning det som kommer.
Aschan, som var ivrig rökare, hade
cigarettändare med sig. Han tittade på
kandelabrarna och tänkte: här är fin middag
och så har de inte tänt ljusen. Han tog sin
tändare och höll upp den mot ett ljus.
Då kom den där betjänten bakom honom fram
och slog honom på fingrarna. Något som inte
hänt sedan han var tolvåring, skulle jag tro.
Före skålen till drottningen fick inga ljus
tändas.
Och drottningens skål dröjde ett tag. För den
skulle komma på rätt plats i menyn. När
varmrätten var äten tog professor Aschan fram
sin cigarrcigarett. Samme betjänt kom fram
och tog den ifrån honom och la ner den
mycket artigt. Det var inte dags att röka ännu.
Detta var England.
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Collegiummöte 2001 i Lyon. Ninni Ödkvist med två japanska öronläkare.
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Ninni och Lars Ödkvist i Florida 2004 med American Otologic Society. De
flankerar Mansfield Smith, en okänd amerikanska, Linda Smith och en

Lars Ödkvist besöker Svensk Otokirurgisk Förenings golfglada Sten
Harris,Ulf Mercke, Jan Hybinette, Melin och Björn Carlborg.
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Det är till kaffet som insikterna kommer

Forskningsframgångar bygger på ett flitigt
utnyttjande av nätverk. 1960-talets unga läkare
engagerade sig just i nya umgängesformer för
forskare.
Därför skapade de Svensk Vestibulär Förening
i Lars Ödkvists hem. Han berättar:
Vi ville lära av varandra och få ut kunskaperna
som satt i gamla förgrundsgestalter t.ex.
Gunnar Aschan och Nils-Gunnar Henriksson.
De äldre talade inte mycket med varandra,
kanske av konkurrensförhållanden och egoism.
Vi yngre läkare tyckte att det var dags att de
skulle förmedla till oss vad de hade lärt sig.
Dessutom kunde de vara svåra att förstå.
Möjligen trodde de att omvärlden kunde mer.
Om man kom till Svensk Vestibulär Förening
och verkligen fick sitta ner med dem till kaffet,
kunde man ställa motfrågor utan att skämmas.
Svensk Vestibulär Förening har idag ett 50-tal
medlemmar och samlas årligen 1-2 gånger för
vetenskaplig och kamratlig samvaro. Det har
också genom Lars Ödkvists initiativ utvecklats
till att bli ett mycket snabbt och informativt
nätverk via e-post, där frågor snabbt kan
skickas ut till samtliga medlemmar.
I bästa fall kan även förslag till svar på något
knivigt patientfall levereras. Grunden för att
kunna ha denna typ av nätverk är att man
känner varandra väl, har träffats i många olika
sociala situationer och att man har blivit
vänner. Detta är en av Lars Ödkvists allra
främsta förmågor, nämligen att sammanföra
personer.

Eftersom Lars Ödkvist är en metodisk
människa har han medlemskap i ett antal av de
viktigare sällskapen där forskning kring yrsel
diskuteras.
The Báràny Society, the Neurootological and
Equilibriometric Society(NES), Collegium
Otorhinolaryngol Amititiae Sacrum, the
American Neurotological Society, the Swedish
Otolaryngological Association, the Swedish
Vestibular Society, GENDEAF, European
committee on genetic hearing loss and
deafness disorders, samt the American
Otological Society.
Lars Ödkvist menar att när dessa sällskap
sammanträder förs alltid konstruktiva samtal
som främjar forskningen. För att underlätta
kontakter med kolleger i andra länder och från
andra världsdelar anser Lars att man har stor
glädje av att ta med sin äkta hälft till dessa
träffar. Han talar av egen erfarenhet och
tillsammans har han och hustru Ninni
framgång som par i de internationella
nätverken.
Det är vanligare i andra länder än i Sverige att
man har med sin hustru på konferensresor. I
Sverige är det ofta kvinnorna som ska på
konferens och inte alltid självklart att deras
män, yrkesverksamma i andra branscher, vill
följa med. Hälften av svenska öronläkare är
kvinnor och andelen kvinnor snabbt ökar bland
yrselforskarna.
Bring your wife, säger de amerikanska
kollegerna.
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Collegium i Japan. Lars Ödkvist och Peter Clement, en rhinologisk världsauktoritet från
Amsterdam och Bryssel. Observera Lars Ödkvists slips!
46

Om slipsar och optokinetisk nystagmus

Claes Möller bidrar med följande betraktelse
över Lars Ödkvists relation till slipsar:
Lars Ödkvist och undertecknad har i många år
haft kurser för blivande öronläkare avseende
yrsel (SK-kurs). Dessa kurser är veckolånga
och har förutom mycken teoretisk utbildning
också en social funktion.
Blivande öronläkare från hela landet får träffa
varandra i en trevlig atmosfär. Denna trevliga
atmosfär skapas av Lars Ödkvist bl. a. genom
goda kontakter med olika sponsorer. En
tradition är middag på Stora hotellet i
Linköping med utsikt över Folke Filbyters, i
fontänen, mycket märkliga huvudvridning,
sannolikt nackyrsel.
Vidare frågar alltid Lars Ödkvist om någon
vet någon känd person som blivit såväl född
som dött på Stora hotellet. Svaret är
naturligtvis Krotén som föddes av en
hotellstäderska och som de sista åren hade ett
rum och bodde på hotellet.
Lars Ödkvist hade dessutom en
monumentalmålning av Krotén i sitt hem på
deposition då han är s.k. styrande mästare i
ordenssällskapet SHT. För att de manliga
läkarna ska få sitta med vid middagen på Stora
hotellet kräver Lars Ödkvist att de bär slips.
Det har inte varit speciellt populärt de senaste
20 åren. För det ändamålet har Lars Ödkvist
alltid med sig cirka 15 slipsar från sin
gigantiska samling som vederbörande unge,
manlige läkare får i entrén.

Lars Ödkvist och undertecknad har under våra
resor många gånger hamnat i situationer där vi
byter slips, inte med varandra men väl med de
vi gästar.
En gång var Lars Ödkvist och gästade mig när
jag forskade i Boys Town, National research
hospital for communicative disorder in
children, Omaha, Nebraska.
Chefen för forskningssjukhuset, Patrick
Brockhauser, oerhört rik, snål amerikan
hälsade oss välkomna. Lars Ödkvist höll
tacktalet och som traditionen bar hade Lars
Ödkvist universitetsslipsen och gick då fram
till doktor Brockhauser och bad att som en
vängåva få byta slips.
Universitetsslipsen inköpt för cirka 100 kr
byttes då mot en helsidenslips av yppersta
kvalitet av mycket känt märke. Ett mycket bra
byte.
Döm om Lars Ödkvist förvåning när senare på
kvällen, vid hemgången, Patrick Brockhauser
mycket diskret smyger upp bredvid Lars och
frågar om det går att byta tillbaka slipsarna.
Som den antiaggressiva person Lars Ödkvist är
så skedde ett byte tillbaka.
Lars Ödkvists slipsar är världsberömda då de i
många fall är så randiga, rutiga och ibland
skrikiga att de framkallar en nystagmus, s.k.
optokinetisk nystagmus. Det är den nystagmus
man ser när en person tittar ut genom ett
tågfönster på träd och ögonen börjar röra sig.
Det är en sanning bland öronläkare i Sverige
att ibland framkallar Lars Ödkvist slipsar just
denna typ av nystagmus.
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Lyckoslipsens färd runt jorden

Lars Ödkvist är en flitig resenär. Han reste inte
bara för att besöka de olika forskarnätverken.
Många av resorna genomförde han även för att
föreläsa i andra sammanhang. Därför blir det
en imponerande lista av orter som har hyst
honom i olika uppdrag.
Den uppräkning vi gör här är på ingalunda vis
heltäckande men det ger kanske en uppfattning
om resivern.
På sina förrättningar besökta han Rom, Seattle,
Kairo, Brasilianska Goiana, New Mexico,
Washington DC, Fürth i Tyskland, Paris,
Bangalore i Indien, polska Wroslaw,
Manchester, Würzburg, Freiburg, Köpenhamn,
Helsingfors, Buenos Aires, Åbo, Milano, Port
Douglas i Australien, Istanbul, Bad Kissingen i
Tyskland, Belo Horizonte i Brasilien,
Bordeaux, Hakone i Japan, Sao Paulo, Köln,
Münster och St. Louis.
Den nervositet som man har när man möter att
stort auditorium långt hemifrån fick han
följaktligen anledning att söka bemästra
många gånger.
Till sin hjälp har han ett knep. När han äntrar
talarstolen bär han en alldeles speciell slips.
Han är nämligen övertygad att den för tur med
sig. Det kan vara en förklaring till varför Lars
Ödkvist, som annars är mycket noga med att
följa dagens mode, bör en slips från en
svunnen tid.
Så här berättar han:
Vid Bárànymötet i Strassbourg 1972 höll jag
föredrag om min forskning rörande
balansnervens inflöde i stora hjärnans bark.
Jag var yngst i salen och rejält nervös. Det
blev inte bättre av det jag fick höra.

Det hände alldeles innan dagens sejour skulle
börja. En kollega berättade nämligen följande
för mig:
Hans Kornhuber är här.
Det var tydligen ett namn som skulle injaga
skräck.
Eftersom jag inte kände till honom blev jag
inte mer nervös än vad jag redan var.
Men när kollegan hunnit ge en detaljerad
redogörelse för denne man och hans rykte var
nervositeten direkt besvärande.
Hans Kornhuber benämndes nämligen Den
Onde. Han hade tagit på sig uppdraget ett
skrämma vettet ur unga forskare när de
debuterade i de internationella
forskarträffarna.
Han var nämligen förtjust i att opponera sig
mot de unga talarna. Därefter ställde han
snärjiga frågor. Till slut sågade han de stackars
debutanterna jäms med fotknölarna med sin
hänsynslösa kritik.
Nu var det kris. På skakiga ben höll jag mitt
föredrag. Genast kom Kornhuber upp och
ställde två frågor. Lyckligtvis kunde jag svara
på båda två. Till min stora förvåning undgick
alla brutalitet som debutanter råkat ut för.
Han sa bara: A piece of good science! I wish
you good luck.
Varför var denne fruktade forskare så positivt
inställd? Den enda rimliga slutsatsen jag kom
till var följande: Den slips jag bar förde tur
med sig. Den var från Toronto General
Hospital, blå med gula kors och några
bokstäver. Sedan dess håller jag inte något
föredrag utan att ha den slipsen på mig.
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Kartan visar de ställen i världen där slipsen har varit i talarstolen.
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Ett minne nedtecknat av Per Kylén

På uppdrag av Claes Mölles berättar vännen
Per Kylén följande historia om Lars Ödkvist:
Han och jag har jagat ripor i Härjedalen varje
år i mer än tre decennier. Miljön är
överväldigande, myrar, skogsbevuxna åsar,
strida strömmar och kalfjäll. Det innebär också
att terrängen är ganska tung att gå i.
Här finns härliga människor och man får
vänner för livet. Vi brukar bo på krönet av
Hackåsen som är en inhägnad fäbodvall i drift.
Varje morgon efter mjölkningen släpptes
fjällkorna med tjur ut på bete. De håller sig i
regel kring fäbodvallen men kan röra sig över
stora ytor.
Vi fick det goda rådet att varhelst vi mötte
korna ute i terrängen skulle vi hålla uppsikt på
vindriktningen.
Skulle flocken få vittring på våra hundar
kunde det uppstå en farlig situation. Flocken
skulle försöka skydda sig mot hundarna. Det
kunde innebära att korna helt enkelt gick till
anfall. Risken var att man kunde bli
nertrampad av dem.
Det var någon gång på 70-talet som vi skulle
ut på en jakttur. Jag hade lånat en röd och vit
setter, en fin hund, meriterad på jaktprov och
säkert värd 20-30 000.

Efter en lång dags jakt och äntligen på väg
hem till fäboden lät vi hunden söka i motvind
utmed Lillhärjeån. Då hörde jag till min fasa
ett råmande i vindens riktning och ledarkons
bjällra.
Med kopplad hund sprang jag upp mot
fäbodvallen som låg flera kilometer bort.
Terrängen var tung. Jag fick forcera myrar,
hoppa över stock och sten. Det var ett evigt
motlut. Jag släpade på sex-sju ripor i snaror,
de tjugo patronerna i väskan tyngde och det
gjorde även geväret med sina tre kg som jag
bar under armen.
Jag hörde kornas ilskna råmande hela vägen
upp mot fäbodvallen, ibland avlägset, oftast
närmare.
När jag äntligen kom fram till fäbodvallen
kastade vi oss, hunden och jag, över stängslet
till säkerheten.
Där låg jag, utmattad och dyspnoisk på mage i
gräset. Jag fullkomligt oförmögen till
konversation ett tag.
Lars Ödkvist frågade blygt om jag levde,
vilket jag nickande kunde intyga. Han undrade
om jag möjligtvis hade fått en hjärtinfarkt
vilket jag skakande på huvudet kunde förneka.
Efter en stunds tystnad kom hans bekännelse:
Det var jag som råmade.
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Farliga fjällkor figurerar i följande berättelse.
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Ett mycket speciellt uppdrag

Claes Möller kommenterar uppdrag som
opponent vid disputationer:
Det är mycket speciellt att opponera vid en
disputation. Det är ett uppdrag som inte liknar
något annat. Det är ett privilegium att få
komma människor så nära, att läsa in sig på en
avhandling och möta forskaren i hans tankar
och arbete. Man är fylld av respekt av att ta del
av många år av en annan människas liv och
sen kunna möta vederbörande i en djup och
genomlysande diskussion. Det är ett mycket
sällsamt uppdrag som man bara kan känna
vördnad inför.
Sedan Lars Ödkvist skrev följande lista har det
tillkommit uppdrag och lär så göra även i
framtiden.

Per Hanner, Göteborg 1986
Evidence of CNS impairment in Bells palsy

Följande personer har Lars Ödkvist mött som
opponent.

Arne Tribukait, Stockholm 1997
The subjective visual horizontal in the
diagnosis of vestibular disorders
Physiological and clinical considerations

Carsten Wennmo, Lund 1982
Eye movements in posterior fossa disorders.
An electro-oculographic study
Johan Bergenius, Stockholm

Birgitta Jansson, Uppsala
Structure and plasticity of the endolymphatic
sac.
Structural correlations and architectural
changes with special reference to the response
of the endolymphatic sac to local and osmotic
variations
Sören Westerhauge, Köpenhamn
Serge Padoan, Lund 1992
Effect of some anaestetics on eye movements
and postural control

Timo Hirvonen, Helsingfors 1997
The vestibulo-ocular reflex as measured with
the head autorotation test
Anna Kristinsdottir, Lund 2006
Extern granskare
Reidar Grenman, Åbo 1985
Involvement of the audiovestibular system in
multiple sclerosis.
An otoneurologic and audiologic study.
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Vid Bárànymötet i Würzburg ordnades en utflykt till Alzheimer Haus. Guiden glömde vägen till
huset där Alois Alzheimer bodde och arbetade.
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Är det något vi har glömt?

Ämnet Lars Ödkvist kan fylla många böcker.
Men vi gör stopp här. Vi ville med boken
bjuda på inspiration. Förhoppningsvis skriver
ni själva intresseväckande böcker om era
erfarenheter.
Claes Möller vill avslutningsvis lägga till
något om kunskapsöverföring:
Regeringens tredje uppdrag till universitet och
högskolor handlar bl.a. om universitetens
förhållande till omvärlden. Det gäller att ta
kontakt med det omgivande samhället och
bjuda in till gemensamma aktiviteter.
Det är ett uppdrag som Lars Ödkvist tagit på
sig med största allvar. Speciellt eftersom han
äger förmågan att kommunicera med de mest
skilda sällskap.
Eftersom han är en sådan uppskattad föreläsare
är han också flitigt anlitad att inför de mest
skilda grupper att berätta om yrsel och aktuell
forskning. Med modern mediateknik har
dessutom hans kunskaper och berättarförmåga
fått ytterligare spridning.
På Internet hittar man hans texter på hemsidor
som Infomedica.
Vid sidan av föreläsningar och veckokurser
har han även bidragit med texter i såväl
broschyrer som läroböcker.
Dessutom har han visat upp en speciell
fallenhet för film. Ofta i samarbete med
dåvarande mediecentret på
universitetssjukhuset i Linköping har han
producerat videofilmer. Det som kännetecknar
hans sätt att arbeta är att det går fort.
Han krånglar inte till det. Från idé till färdig
film går inte särskilt lång tid. Det gick ofta till
på följande sätt:

Först får han en idé och ringer genast upp
någon av fotograferna på
universitetssjukhusets mediacenter. Han får då
frågan om det finns ett synopsis vilket Lars
direkt bejakar.
Tre dagar senare träffas man och Lars dirigerar
likt mästerregissör.
Tyvärr har han i regel inte detaljplanerat
arbetet i förväg utan förlitar sig på den
etablerade metoden LPP, alltså Löses På Plats.
Följaktligen har han därför inte heller
kontaktat någon patient eller försöksperson att
agera i filmen.
Därför är det ofta en sjuksköterska som
plötsligt tilldelas en roll att spela framför
kameran. Om hon har tur kan det hända att det
råkar befinna sig en övertalbar, yrselsjuk
person i närheten som blir filmad istället.
På detta vis skapas det film i ett rasande
tempo, interfolierat med sökningar på
personsökare och mängder med tjänstesamtal
på telefon.
Därefter klipps filmen och i regel är den klar
på mindre än två veckor. Det innebär att
filmerna alltid präglas av spontanitet och
personlig touche. De är alla bärare av ett klart
ödvistssignum.
De speciellt lyckade filmerna översätts till
engelska. Man utnyttjar någon snabbt inlånad
person med hyfsat engelskt uttal. Många
gånger heter denna person Lars Ödkvist.
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Den här boken tar upp en del av Lars Ödkvists minnen från yrselforskningen och dess
aktörer. Detta är ett bildbevis på att vetenskaplig aktivitet kan bedrivas i snart sagt vilken
miljö som helst. Trots att den milda, karibiska aftonvinden och utsikten över palmerna,
som borde mana till kontemplation, eller latinamerikansk dans, framhärdar de nitiska
forskarna. Där sitter de under en paus vid en världskongress i Miami Beach Florida. De
befinner sig hemma hos den svenske läkaren Staffan Nordquist. Lars Ödkvist diskuterar
med Lars Andreasson Malmö och Hans Rundcrantz från Skövde.

