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Jan Ekstedt 
 
 
 
 

Neurologi och arkiv 
 
 
Jag har valt att beskriva tre aktiviteter som illustrerar mitt samarbete med arkiv: 
 
HJÄRNÅRET 
Rådgivning  Forskningsarkivet 
Arkivering  Riksarkivet 
 
Arkiven, genetiken och sjukdomar 
Samarbetspartner  Forskningsarkivet, Landsarkivet i Härnösand och Riksarkivet 
 
Samarbete med Etiopien 
Arkivering  Forskningsarkivet 
 
HJÄRNÅRET 
HJÄRNÅRET 1999 var en riksomfattande upplysningskampanj med yttersta mål att 
vara till nytta för dem som drabbas av sjukdomar i nervsystemet. HJÄRNÅRET ville 
informera om de neurologiska sjukdomarna till patienter, allmänheten och de politiska 
makthavarna och göra de senare uppmärksamma på vilket problem sjukdomarna utgör 
i samhället på grund av underdimensionering av sjukvården inom dessa områden. 
Diagnostik, behandling och rehabilitering, där ett viktigt mål är att ge patienterna ökad 
delaktighet i samhället och hög livskvalitet. 
 Tanken om ett hjärnans decennium uppkom i USA och genomfördes där under 
åren 1990-1999. I flera av de nordiska länderna ordnade man istället ett Hjärnans år. I 
Sverige var Svenska Neurologföreningen initiativtagare och genomförde en kampanj 
under år 1999. 
 Neurologföreningen tillfrågade mig 1997 om jag ville åtaga mig att som general-
sekreterare ansvara för planering och verkställandet av kampanjen HJÄRNÅRET i 
Sverige. Efter någon tvekan inför det som jag förstod skulle bli en mycket betungande 
arbetsinsats, tackade jag ja, under förutsättning att min hustru Elsi skulle tjänstgöra 
som kanslichef. Hon hade en betydande administrativ erfarenhet i sin verksamhet som 
bibliotekarie, senast som länsbibliotekarie i Västerbotten 
 Förberedelserna för HJÄRNÅRET inleddes i augusti 1997 och arbetet avslutades 
i april år 2000. Kampanjen innebar mer än heltid för oss båda. 
 Landet indelades i sju regioner, som i stort sett sammanföll med sjukvårds-
regionerna. En neurolog ansvarade för arrangemangen i sin region. Den övergripande 
planeringen och genomförandet av riksaktiviteter sköttes av kansliet.  
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Hjärnårets organisation hämtad ur tidskriften Medikament maj 2000. 
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 På kansliet fanns tre telefoner med telefonsvarare, två mobiltelefoner, telefax och 
två uppkopplingar till Internet. Anteckningar fördes efter varje telefonsamtal, som 
dock inte diariefördes, vilket emellertid all korrespondens och e-post gjordes. Kom-
munikationen med e-post mellan funktionärerna fungerade emellertid 1999 dåligt på 
grund av att endast ett fåtal hade tillgång till e-post. 
 HJÄRNÅRET framställde efter mönster från Danmark 20 foldrar om olika 
neurologiska sjukdomar. De trycktes i sammanlagt 1 milj. exemplar och distribuerades 
av Apoteksbolaget och länsbiblioteken till samtliga apotek, bibliotek och läkarmottag-
ningar, där allmänheten kostnadsfritt kunde hämta dem. 
 HJÄRNÅRET sammanställde dessutom en hemsida med evenemangskalender 
på Internet och en kunskapsbank med kopplingar till ett flertal informationskällor 
rörande nervsystemet och dess sjukdomar. Samtliga var välbesökta och uppskattade av 
allmänheten. Kunskapsbanken byggdes upp och underhölls av bibliotekarier vid Vård-
biblioteket i Umeå. 
 På ett tidigt stadium kontaktade vi Forskningsarkivet i Umeå för att få råd om hur 
vi skulle behandla inkommande och utgående skrivelser, som vid kampanjens slut 
uppgick till 3400 nr – för att de skulle vara lätt åtkomliga under kampanjen och där-
efter kunna arkiveras på ett riktigt sätt. 
 Eftersom det rörde sig om en rikskampanj, där kansliet var lokaliserat till Umeå 
t.o.m. juni 1999 och därefter till Uppsala, beslöt vi i samråd med Forskningsarkivet att 
fråga Riksarkivet om slutförvaring av materialet. Materialet gallrades hårt efter samråd 
med Forskningsarkivet och sändes sedan till Riksarkivet, där det nu är tillgängligt. 
Alla anteckningar rörande patienter som ringt kansliet förstördes naturligtvis. En pärm 
med kopior av de viktigaste skrivelserna och diariet placerades på Medicinhistoriska 
museet i Uppsala. 
 HJÄRNÅRET är beskrivet i Tidskriften Medikament 1999 december och 2000 
maj.I Nationalencyclopediens årsbok (NE:s årsbok) över händelserna 1999 s. 234-235 
finns en temaartikel om Hjärnåret. Bland de många arrangemangen som anordnades 
över hela landet var konferensen Arkiven, genetiken och sjukdomar. 
 
Arkiven, genetiken och sjukdomar 
Arkiven, genetiken och sjukdomar var en nordisk-baltisk konferens med syfte att 
presentera arkivens betydelse för forskning omkring sjukdomar och handikapp. Den 
vände sig till forskare och studenter inom medicinska och historiska ämnen liksom 
personal inom vård/omsorg, utbildning, arkiv och bibliotek. 
 Konferensen var ett samarbete i första hand mellan Landsarkivet i Härnösand, 
Forskningsarkivet i Umeå och Hjärnåret med stöd av Humanistisk-Samhällsveten-
skapliga forskningsrådet, Kempestiftelserna, Länsbiblioteket Västernorrland, Läns-
styrelsen i Härnösand och Riksarkivet. Redovisning av konferensen ingår som ett 
nummer av Arkiv i Norrland. Nr 17, utgiven av Landsarkivet i Härnösand. Härnösand 
2000. 
 
Nervsystemets sjukdomar är bland annat   
• sjukdomar som drabbar rörelseförmågan t ex Stroke, Multipel Skleros (MS), 
Parkinsons sjukdom, Amyotrofisk lateralskleros (ALS), Cerebral Pares (CP), ärftliga 
polyneuropatier t.ex. ”Skelleftesjukan” och  
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• sjukdomar som ger störningar i medvetande (t ex. epilepsi och demens) 
• de psykiatriska sjukdomarna med störningar i upplevelser och beteenden. 
 
Konferensen behandlade bl.a. användandet av kyrkoarkivalier och annat arkivmaterial 
för att kartlägga genetiskt orsakade sjukdomar i ögon, öron och nervsystem. 
 
Samarbete med Etiopien 
Mellan åren 1983 och 1996 pågick ett bilateralt samarbete mellan Neurologiska 
klinken i Umeå och Universitetet i Addis Abeba i Etiopien för att kartlägga förekom-
sten av neurologisk sjukdom i Etiopien. Butajira Neuro kallades projektet efter det 
distrikt i centrala Etiopien med 250 000 invånare där undersökningen genomfördes. 
Samarbetet var initierat av SAREC (Swedish Agency for Research Collaboration with 
developing countries). Från Etiopiens sida var den bidragsmottagande partnern ESTC 
(Ethiopian Science and Technology Commission). 
 De vanligaste sjukdomarna var epilepsi och muskelförlamningar efter akut polio. 
Vi fann också ett stort antal blinda till följd av huvudsakligen grå starr eller infektions-
sjukdomen trakom. 
 Redan tidigt väcktes tanken om uppförande av en rehabiliteringsanläggning. 
Förebilden för denna var Björkgården i Umeå. Den etiopiska rehabiliteringsanlägg-
ningen kallades Acasiagården för de handikappade, Grarbet Ledekuman (GBL). 
 GBL invigdes i januari 1996. På de sju år som har gått sedan den svenska delen 
av projektet avslutades har mycket hänt. Verksamheten vid GBL har utvecklats på ett 
imponerande sätt. 
 
 

 
 
Rehabiliteringscentrum Grarbet Ledekuman vid invigningen i januari 1996. 
Foto ur Butajira Neuroprojektets arkiv. Umeå universitet. 
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Idag omfattar verksamheten: 
• Rehabilitering och behandling av patienter med rörelsefunktionshinder, framför allt 
förlamningar efter polio. 
• Rehabilitering och behandling av andra rörelsefunktionshinder t ex Parkinsons 
sjukdom.  
• Rehabilitering, behandling och social anpassning av patienter med epilepsi. 
• Uppsökande verksamhet bland alla innevånare rörande förekomsten av ögonsjuk-
domen trakom. Alla får undervisning om hur sjukdomen sprids av flugor och hur man 
måste undvika dem och vara noggrann med ansiktshygienen. De som fått sjukdomen 
behandlas med antibiotikasalva. Om det gått så långt att ögats hornhinna blivit 
ogenomsynlig finns tyvärr inte något att göra. En hornhinnetransplantation är praktiskt 
ogenomförbar i Etiopien. Ögonlocken blir också inåtvända och det övre ögonlocket 
kommer att repa hornhinnan vid varje blinkning. Detta bidrar till att förstöra horn-
hinnan. Med en plastikkirurgisk operation, där man återställer ögonlockets form för-
hindras ytterligare hornhinneskador. 
• Operation av grå starr genom operation utföres vid GBL. 20 operationer görs per 
vecka av en ögonläkare enligt de modernaste principer där en ny lins av plast ersätter 
den gamla grumliga linsen. Patienten får omedelbart en perfekt syn på det opererade 
ögat. 
•  Akuta ögonskador behandlas också vid GBL  
 
En rapport om tillkomsten av GBL och den nuvarande verksamheten har samman-
ställts. De handlingar som utväxlades mellan Etiopien och Sverige, finns arkiverade på 
Forskningsarkivet i Umeå och består av 3500 sidor dokument och tusentals fotografier. 
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