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En interaktiv tidning

Dolda risker bakom sporter 
som medför hjärnskador

Det är bra att motionera, men 
det finns dolda risker bland 
sportgrenar som har blivit allt 
vanligare. Många tränar utan 
att vara medvetna om de all-
varliga riskerna som finns 
bakom kontaktsport. Den här 
artikeln reder ut oklarheterna 

kring dessa sporter.
Fortsätt sidan 4

När miljöproblem som använ-
dandet av fossila bränslen, kärn-
kraftverk och temperaturhöj-
ningar ofta tas upp lämnas den 
viktigaste aspekten ut ur bilden.

Fortsätt sidan 10

Från livrädd syrian till väl-
fungerande svensk på fem år

 Under våra intervjuer på stan har det framkommit att 
många människor är missnöjda med hur integrationen 
skett och mycket av Malmös problematik skylls på en 
bristande integration.                                                                                    
                                                                                         Sidan 8-9

Det mystiska miljöproblemet
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Specialistgynekolog 
Estetisk gynekolog och

andra Estetiska behandlingar

Välkommen till Lotuskliniken - din privatgynekolog!
Vi har den senaste tekniken inom gynekologi och estetisk gynekologisk vård. Kliniken i Malmö 
drivs av Dr. Selma Mowazi, specialistgynekolog med över 25 års erfarenhet inom gynekologi 
i både den offentliga och privata sektorn.

Vi erbjuder snabba och akuta tider! 

Norregatan 4a, 211 27 Malmö.
Tel: 070-096 69 07
info@lotuskliniken.nu, www.lotuskliniken.nu 
Öppettider:  Måndag-Fredag: 09.30 -18.00

Webbsida

Tankar kring det nya, interaktiva Info Express
Vår intention med tidningen, även om vi har blivit den enda interaktiva tidningen, är att inkludera alla. Även 
de som inte kan betala parkeringen för att de inte äger smartphones, de som inte gillar att läsa tidningar 
digitalt eller de som föredrar att läsa en papperstidning med en kopp kaffe och se ut genom fönstret på 
morgonen. Vi tycker att vår tidning är för alla, från studenter som tycker att det är lärorikt att läsa nya 
nyheter inom IT och vetenskap till människor som tycker att det är intressant att se vad som försiggår ute 
i samhället och vill se vad det är som händer eller har hänt. Samtidigt eftersträvas en gräns mellan behov 
och utseendefixering; vi vill inte våga testa nya sätt att interagera med och nå ut till människor bara för att 
det får oss att framträda i ett positivt sken. Vi vill istället göra vårt bästa för att hitta nya sätt att kunna nå 
fram till människor på olika sätt och låta de själva avgöra vilket sätt de föredrar.

Vi vill nå ut till alla åldersgrupper och människor med intressen som skiljer sig ifrån varandra - allt från 
musik till mode och AI till hälsa. Eftersom vi anser att tidningen är för alla, försöker vi komma med nya 
ämnen av allmänintresse och kommer att byta ämnen då och då  Exempelvis är tidningen fokuserad på 
hälso- och vetenskapsartiklar det här numret, men vi kommer att ha med andra ämnen i nästa nummer.

Vi har sett många orättvisor ute i samhället, och som tidning som jobbar med människor, och för människor, 
har vi märkt en tendens till att framtiden glöms bort. Det är, i vår mening, oacceptabelt att bidra till växthus-
effekten genom uppoffring av skogar, som är planetens enda riktiga försvar i kampen mot klimatföränd-
ringarna. Därför har vi nu begränsat antalet exemplar till högst 10 000 i månaden och jobbar aktivt med 
att bli den första tidningen som återplanterar de träd som används för att trycka vår tidning. Dessutom 
arbetar vi aktivt med att synas ut på nätet, och publicera våra artiklar digitalt alltmer efterhand, men oroa 
dig inte! Papperstidningen försvinner inte!

Om du har tips på vad du vill läsa om i tidningen härnäst, uppskattar vi all form av feedback vi kan få. Vi 
är få personer som har ofantligt mycket att göra för att hålla igång tidningen och webbsidan, och vi hade 
verkligen uppskattat all form av konstruktiv kritik som kan göra oss ännu bättre. Du kan varmt och öppet 
maila till: hello@infoexpress.se . 

Med tanke på alla miljöproblem vill vi istället satsa på digitalannonsering. Du kan läsa mer om vårt annon-
seringskoncept i B1 om du är nyfiken på vår marknadsföring. Även de som kanske inte äger mobiltelefoner, 
eller har nått en viss ålder, eller de som kanske inte tycker att läsning är särskilt viktigt eller underhållande 
- vi har någonting för dig. 

Även om du upplever att tidningar inte tar upp saker av ditt intresse, kommer vi att se till att det kommer 
att finnas någonting för just dig. Vi kommer alltid att tänka på dig och finnas där för dig. Alltid.

                                                                                                                            Tidningschef/Ansvarig utgivare
                                                                                                                         Laurentiu Mihai
                                                                                                                         E: hello@infoexpress.se.
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Implanterade inkapslade 
celler minskar antalet 
epileptiska anfall
Forskare vid Lunds universitet har i djurstudier utveck-
lat en metod för målriktad behandling av temporallob-
sepilepsi, som är den vanligaste formen av epilepsi hos 
vuxna. Genom att operera in en kapsel innehållande 
genetiskt modifierade celler i hjärnan på råttor med 
temporallobsepilepsi, kunde forskarna minska antalet 
epileptiska anfall i djuren. Studien har publicerats i den 
vetenskapliga tidskriften Gene Therapy.

Temporallobspeilepsi (TLE) är 
den vanligaste formen av epilep-
si hos vuxna och kännetecknas 
av så kallat fokala anfall. Dessa 
fokala anfall orsakas av överakti-
vitet inom begränsade nätverk av 
nervceller som är lokaliserade i 
temporalloben (tinningloben).
 
Forskarnas nya metod bygger på 
inkapslade genmodifierade cel-
ler som fortlöpande frisätter ett 
ämne som minskar tendensen 
till överaktivitet i den omgivande 
vävnaden. Ämnet kallas glial cell 
line derived neurotrophic factor 
(GDNF) och produceras naturligt 
av hjärnans egna celler. Tidigare 
forskning har visat att GDNF kan 

minska anfallsaktivitet i hjärnväv-
nad, och nu har lundaforskarna 
funnit ett sätt att öka mängden av 
detta ämne precis i det område i 
hjärnan som orsakar de epileptis-
ka anfallen.
– Den stora fördelen med att 
kapsla in cellerna är att behand-
lingen kan riktas till det begrän-
sade område i hjärnan som or-
sakar anfallen och vi hoppas 
därigenom kunna minska mäng-
den epilepsianfall samtidigt som 
eventuella bi-effekter minimeras. 
Kapseln hindrar dessutom av-
stötning av de transplanterade 
cellerna, säger Esbjörn Melin, 
doktorand och en av försteförfat-
tarna till artikeln.

 Människan har runt 100 miljarder 
nervceller i hjärnan som kommu-
nicerar med varandra med hjälp 
av elektriska impulser. Ibland 
blir nervcellerna överaktiva och 
kan då orsaka epileptiska an-
fall. Sjukdomen kan drabba alla 
människor oavsett ålder. Vissa 
har bara ett fåtal anfall under hela 
livet, medan andra dagligen får 
mycket allvarliga och svåra an-
fall. De flesta blir hjälpta av med-
icinering, andra av kirurgi, men 
det finns också en grupp som 
idag inte har någon effektiv be-
handling. Mellan 60 000-70 000 
personer i Sverige har epilepsi i 
någon form.
– Stigmat kring sjukdomen är 

betydande för många med epi-
lepsi. Trots årtionde av forskning 
finns det ännu ingen behandling 
som helt stoppar anfallen hos 30 
procent av patienterna. Därför är 
det viktigt att vi fortsatt utvecklar 
nya och förfinade metoder som 
kan hjälpa denna grupp. Vi tror 
att den nya metod som vi arbetar 
med kan vara ett steg på vägen, 
säger professor Mérab Kokaia 
som leder forskargruppen.

Studien har finansierats genom 
medel från European Commissi-
on, FP7, EU:s Sjunde ramprogram 
- projekt EpixChange.

Olle Dahlbäck
Källa: Hjärnfonden

VETENSKAP

Så påverkas hjärnan av sociala media

Författaren och minnesmästaren 
Mattias Ribbing visar hur hjärnan 
påverkas av sociala media och 
ger tips på smartare använd-
ning. Även aktuell forskning om 

hur avstängda mobiler hänger 
ihop med sämre arbetsminne 
avhandlas. Sedan lärs verktyget 
handhjärnan ut för hjälp att han-
tera starka känslor.

Se Youtube-videon genom att skanna nedan:

Innehåll:

02:24 Hjärnans över- och neder-
våning

04:32 Hantera starka känslor 
med handhjärnan

12:37 Två sorters fokus: Viljestyrt 
och stimulutstyrt

16:41 Social media – det handlar 
INTE om viljestyrka
22:33 Teknik som istället riktar 
sig till hjärnbarken

24:00 Studie om hur avstängda 
mobiler påverkar oss

25:29 Problemet med dagens 
form av digitalisering i skolan

26:13 Strategier för smart tekni-
kanvändande
28:40 Att möta oliktänkande med 
“hela” vår hjärna

Lyssna på avsnittet som podcast 
via ITunes

Länk till nämnda studien om mo-
biltelefoner

Övriga referenser finns i Mattias 
Ribbings bok Smart föräldraskap

#ribbingpod

4                                                                                                                                                                                                                           JANUARIHÄLSA

www.persborgscafe.se

Bland vissa ungdomar är det po-
pulärt att delta i och systematiskt 
ta del av aggressiva sporter som 
amerikansk fotboll, rugby, box-
ning och MMA. Många av dem är 
under 18 år gamla, det vill säga är 
omyndiga enligt lagen, men får 
ändå tillåtelse av deras föräldrar 
att träna, ibland till och med tävla 
i någon av dessa sporter. Många 
vet såklart om risker som att man 
kan bryta en arm eller ett ben, 
eller kanske få en hjärnskakning 
under ett träningstillfälle, men få 
vet om riskerna med all våldsam 
kroppskontakt. 

CTE står för chronic traumatic en-
cephalopathy och är en sjukdom 
orsakad av kontinuerliga slag el-
ler stötar mot huvudet, som kan 
inkludera hjärnskakningar, fastän 

det är något forskare inte är helt 
ense om. CTE orsakas av kon-
taktsport som ishockey, rugby, 
amerikansk fotboll och liknande. 
Det som driver utvecklingen av 
CTE är uppbyggandet av pro-
teinet tau, som finns naturligt i 
hjärnan och är ofarligt, men över-
produceras när huvudet slås till 
upprepade gånger. Det som är 
farligt med en överproduktion av 
proteinet är att det klumpar ihop 
sig, vilket bidrar till att hjärncel-
ler och vägar mellan hjärnceller 
förstörs. Detta kan få medföljder 
som beteendestörningar, kraftiga 
humörsvängningar, depression, 
självmordsbenägenhet och pro-
blem med klart tänkande. Just 
nu finns inget botemedel eller 
sätt att extrahera proteinöverflö-
det från hjärnan och det man kan 
göra är att minimera antalet tack-
lingar inom olika sporter och in-
formera folk om riskerna de löper 
när de väl väljer att spela.

Experten Bennet Omalu, som 
är den första som har publicerat 
sina studier angående CTE
och riktat kritik mot NFL (National 
Football League, ett amerikanskt 

fotbollslag för professionella spe-
lare), har uppgett enligt the Irish 
Times att han anser att ingen un-
der 18 år bör tillåtas spela rugby, 
som är en hög riskfaktor för CTE, 
baserat på sannolikheten att de
förstör hjärnvävnaden. Dessut-
om kan en hjärnskada vara mild, 
som t.ex. en hjärnskakning, el-
ler allvarlig, som då kan leda till 
att man hamnar i koma eller dör. 
Men eftersom inte alla känner 
till dessa risker, måste det finnas 
regler för alla föreningar och akti-
viteter som håller i sporter som är 
associerade med en hög risk för 
CTE att komma ut med informa-
tion om sportens risker för nybör-
jare, eller nybörjarnas föräldrar.
 
CTE är en relativt ny upptäckt, vil-
ket kan förklara varför exempel-
vis nya tacklingsregler inom
ishockey och fotboll inte har ta-
gits upp förrän rätt nyligen, och 
varför det har diskuterats kring
regler om tacklingar inom andra 
sporter. Det kan också förklara 
varför inte många föräldrar kän-
ner till de mer påtagliga riskerna 
som kommer med kontaktsporter, 
och forskarnas oenighet under 

vissa omständigheter, i samband 
med otillräckliga studier, förhin-
drar att rätt information kommer 
ut vid rätt tidpunkt. Tåligheten för 
CTE och uppvisandet av symp-
tom kan också variera beroende 
på gener, positionen som man 
har haft när man har tävlat eller
tränat och hur länge man har 
spelat, vilket gör det svårare för 
forskare att gå ut och varna all-
mänheten, när de själva är osäk-
ra på vad som är en varning när 
alla möjliga faktorer måste vägas 
in.

Det allra bästa man kan göra för 
att se till så att CTE inte drabb-
ar unga, eller att inte allt fler 
människor utsätts för risken att 
utveckla CTE i onödan, är att in-
formera spelarna eller deras för-
äldrar om riskerna som kommer 
med olika sporter, vid exempel-
vis tävlingar eller vid specifika 
tacklingar. Det är bara genom 
information precis i tid som man 
kan rädda oskyldigas hjärnor.

Lars Mikael
hello@infoexpress.se

Dolda risker bakom sporter som medför hjärnskador

Det är bra att motionera, men 
det finns dolda risker bland 
sportgrenar som har blivit allt 
vanligare. Många tränar utan 
att vara medvetna om de all-
varliga riskerna som finns 
bakom kontaktsport. Den här 
artikeln reder ut oklarheterna 
kring dessa sporter.

Foto: youtobe.com

skanna till film

skanna till filmen
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Vi har kommit en bra bit på vä-
gen, med teknik som är på väg 
att bidra till självkörande bilar och 
ta över yrken ingen människa 
någonsin behöver ha igen. Med 
penicillin och vacciner som kan 
bota fruktansvärda sjukdomar 
och hålla betydligt fler människor 
vid liv, samtidigt som odlingar 
effektiviseras. Forskare genom 
olika århundraden har tagit fram 
vardagliga bekvämligheter som 
elektricitet, fordon, motorer och 
mycket mer, och det verkar näs-
tan som att vi har uppnått en lyx 
utan jämförelse. Frågan är bara: 
Kan den här positiva trenden fort-
sätta, eller var det bara en tillfäl-
lig, ren slump att vi hamnade där 
vi är nu? I så fall, vad kommer att 
hända med människor i framti-
den? 

Under epoker som renässansen 
och upplysningen var det inne att 
konstant lära sig något nytt och 
utmana sitt eget tänkande. Det 
var en hetsig trend att ifrågasät-
ta, tillfredsställa sin nyfikenhet 
och hitta svar på alla slags mys-
terier och gåtor. Numera har tek-
niken dominerat och till följd av 
det tar folk till Google för att hitta 
meningen med livet och svar på 
andra frågor som man bara kan 

upptäcka på egen hand genom 
egna erfarenheter och upplevel-
ser. Trenden idag är att få fler li-
kes på Instagram och följare på 
Twitter. Man kan inte påstå att 
Internet och ett modernt samhäl-
le gör folk dumma, men man kan 
inte heller påstå att många barn 
och ungdomar idag hellre läser 
en bok eller spelar schack än att 
spela spel. Dessutom kan vi inte 
säga att någon har kommit med 
en helt ny, livsavgörande upp-
finning sedan mobiltelefonernas 
utveckling i början av 2000-ta-
let. Det är visserligen en uppfin-
ning som har förbättrat miljarder 
människors liv, men smarta appa-
rater kan inte jämföras med anti-
biotika, elektricitet och stål. Det 
är visserligen lättare än någonsin 
att hitta jobb, partner och kompi-
sar genom mobiltelefoner, men 
man fick samma möjligheter utan 
mobiltelefoner. 

Det kan vara förebilderna vi har 
idag. När forskare upptäckte sa-
ker folk ansåg var “coola”, fick 
de mycket uppmärksamhet, och 
till följd av det syntes de i media 
och figurerade i allehanda sam-
tal, vilket innebär att många barn 
som har växt upp har haft någon 
att se upp till. Detta kunde ha 
inspirerat många till att utbilda 
sig och få svar på frågor. Idag är 
läget annorlunda. För varje be-
römd person som går på univer-
sitet och utbildar sig, blir minst 
100 människor kända för att de 
laddar upp semesterbilder, sel-
fies eller filmklipp på när de äter 
tvättmedelskapslar. Det är den 

här trenden man ser ute i samhäl-
let, när fler och fler tar till Google, 
miniräknare och GPS istället för 
att utmana sig själva och komma 
på lösningar till problem som de 
har att lösa. Pythagoras levde i 
antikens Grekland och kom på 
Pythagoras sats utan hjälpmedel 
för mer än 2000 år sedan medan 
vi idag hyllar kvinnor som går ut 
på scen, poserar framför kame-
ror och visar upp klädesplagg 
som har bytt färg för att korres-
pondera med “årets färg”. 

Många 17-åringar har stora dröm-
mar om att åka ut i rymden eller 
gå på Mars yta, men samtidigt 
kan jag inte låta bli att undgå att 
märka nonchalansen hos många 
i min klass under fysikgenom-
gångar och matematiklektioner, 
där vi lär oss saker som vi bör 
veta om vi ska kunna lyckas 
med att få folk ut i rymden. De 
hoppas att robotar kommer att 
utvecklas utan att själva förstå 
hur IT fungerar, de oroar sig för 
global uppvärmning utan att rik-
tigt göra något åt det och många 
av dem är rätt bra på att shoppa 
och resa samtidigt som de pra-
tar om vårt jordklot. Jag vet att 
många hade sagt att den sista 
kommentaren är extremt onödig, 
men det är inte normalt för en 
generation som pratar så mycket 
och så hoppfullt om framtiden att 
vara så oförsiktig med den. Har 
människor redan nått sin höjd-
punkt och lever i upptäckandets 
guldåldern eller finns det flera 
stora utmaningar som är på väg 
att lösas? 

Människors ytlighet är anledningen till 
varför samhället slutar utvecklas

Forskare jobbar aktivt för att ef-
fektivisera skördar, hitta en ny 
källa till medicin för resistenta 
bakterier och lösa olika typer av 
miljöproblem. De nya generatio-
nerna är de mest utbildade, då 
fler yrken som kräver eftergym-
nasial utbildning blir attraktivare, 
och yrken som vanligtvis utförs 
av lågutbildade går till robotar. 
Kanske är min generation, och 
de övriga som växer upp, de som 
verkligen kan ta ansvar och hitta 
på lösningar ingen har tänkt på 
hittills. Vi har inte varit i krig än 
så länge, och de yngre är ock-
så de som är mest toleranta och 
fridfulla. När det blir mer normalt 
att samarbeta oavsett bakgrund, 
kön, religion eller nationalitet kan 
man utbyta fler idéer, och det är 
just idéer som leder till föränd-
ring. Om alla öppet kan prata 
om exempelvis sin mentala hälsa 
kan fler hitta hjälp, och med den 
hjälpen de får kan de fortsätta att 
bidra med någonting till andra så 
småningom. 

Generellt sätt så har de flesta till-
gång till möjligheter man de inte 
hade haft för ens 30 år sedan, 
vilket kan ses som en väldigt po-
sitiv utveckling, och ny forskning 
fortsätter att finslipa den redan 
existerande forskningen och 
fortsätter att hålla igång utveck-
lingen. Frågan är bara om det är 
tillräckligt för att hålla igång fram-
tidens utveckling. 

Vox Adolescentia
hello@infoexpress.se

Foto: wikipedia.org

Samhällets driv ser 
ut att ha blivit utkon-
kurrerad av teknologi, 
som gör livet enklare 
för de flesta på gott 
och ont. 

  

Östergatan 12

  

Malmö

 UTFÖRSÄLJNING
 
!!

 
Kläder-Skor-Arbetskläder 

50-80 % 

Kv Caroli City Östergatan 12  Malmö   Vard 10-19 Lörd 10-17 Sönd 11-17 

                 

Skidbyxa (ord 1250:-) 300 kr,  Skidjacka (ord 2800:-) Dam storl XS, S, M  300 kr, Vinterjacka Dam storlekar (1600:-) 300 kr
Överdragsbyxa S-XXL (ord 1250:-) 300 kr, Överdragsbyxa Damstorlekar 300 kr, Skidbyxa Juniorstorlekar (ord 600:-) 150 kr 
Fleece tröjor (ord 695:-) Damst. 150 kr, Fleece tröjor Mixade modeller  90 kr, Fleece tröjor Junior, Damstorl XS, S, M 50 kr 

Skaljackor (ord 1695:-) Herr & Damstorl 250 kr, Hängslebyxa Fodrad (ord 1200:-) 300 kr, Skjortor 50 kr  
T shirt & Pike´tröjor 25 kr 250 kr/ 300 kr, Cat Boxer kalsonger 1-pack 50 kr

lägre priser

KV. CAROLI/CAROLI CITY, Östergatan 12, mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 11-17. TRIANGELN, S Förstadsgatan 41, mån-fre 10-20, lör-sön 10-18.  
Tel. 040-13 99 11    info@sofforsangar.se    www.sofforsangar.se

Se hela utbudet & kampanjer på 

www.sofforsangar.se

SOLO Bäddsoffa
Grå, vändbar, förvaring 
i divanen. Längd 227 cm.

4 995:- 
Ord. 7 995:- VISBY kontinentalsängar

Grå. Komplett med huvudgavel, toppmadrass och ben.

90 cm   - 4 070:-  Ord. 5 090:-
120 cm - 4 630:-  Ord. 5 790:-
140 cm - 5 350:-  Ord. 6 690:-
160 cm - 5 990:-  Ord. 7 490:-
180 cm - 6 550:-  Ord. 8 190:-

REA
REA

REA REA
REA

REA
REA

REA
REA REA

REA
REA

REA
REA

REA

REA
REA

REA REA REA
REA

REA

REA
REA

REA
REA

REA
REA

REA

20-25%

CONTINENTAL LUX CLOUD 180
Grå, 5-zons pocketsystem, 
välj fasthetsgrad för varje sida. 

16 795:-
Ord. 20 995:-

HOWARD LEEDS DELUXE
Soffgrupp, finns flertalet modeller i 
raka och svängda soffor t.ex. Välj 
mellan flertalet tyger/färger. 

15 950:-
Ord. 19 935:-
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Från livrädd syrian till välfungerande 
svensk på fem år

Under våra intervjuer på stan 
har det framkommit att många 
människor är missnöjda med hur 
integrationen skett och mycket av 
Malmös problematik skylls på en 
bristande integration. Samtidigt  
finns det ju mängder av invandra-
re som fungerar alldeles utmärkt i 
det svenska samhället, utan att de 
för den skull övergett egna tradi-
tioner och trosuppfattningar och 
utan att de börjat fira jul eller blivit 
alltför infekterade av jantelagen. 
En av dessa är Ahmad Samir 
Alghury, som på ganska kort tid 
har lärt sig en mycket god svens-
ka, hunnit skaffa sig svenska vän-
ner, flickvän, lägenhet och eget 
företag. 

Ahmad kom till Sverige för fyra 
år sedan, några veckor innan sin 
18-årsdag. Med tanke på hans re-
lativt korta tid här måste man säga 
att hans svenska är remarkabel. 
Jag har träffat många människor 
som bott betydligt längre i Sverige 
utan att kunna hälften så bra på 

svenska. Och svenskar som bott 
utomlands betydligt längre utan 
att överhuvudtaget behärska det 
inhemska språket.

”Jag lärde mig på flera olika 
sätt. Först gick jag SFI. Och jag 
bestämde mig från början att jag 
måste plugga hårt. Man måste 
kämpa, för språket är en nyckel – 
en guldnyckel – och man kan inte 
göra någonting utan språket. Så 
jag pluggade och pluggade, låna-
de böcker från biblioteket, börja-
de läsa, umgås med svenska vän-
ner, läsa tidningar, läsa nyheter på 
nätet. Sedan klarade jag SFI på 
tre månader. Nu kan jag grunden 
så nu måste jag uppdatera, nu lär 
jag mig synonymer. Det rullar på. 
Men, visst, jag har lätt för att lära 
mig språk. Jag kan arabiska och 
engelska också, och i framtiden 
vill jag lära mig tyska och franska.”

Ahmad kommer från Palestina, 
men föddes i Syrien. ”Min pappa 
och farfar föddes i Palestina, men 
min familj föddes i Syrien.”

Han blev aldrig utsatt för ra-

sism i Syrien, eller kände att han 
behandlades annorlunda för att 
han var palestinier. ”Vi behandla-
des som syrianer. Det fanns ingen 
skillnad mellan oss. Vi levde till-
sammans och vi gillar varandra. 
Ingen frågade var man kom ifrån. 
Fast egentligen visste alla, dels för 
att alla palestinier bodde tillsam-
mans i vissa områden, dels därför 
att dialekterna skiljer sig åt.”

”Men att växa upp i Syrien inne-
bär att du måste upp för ett stort 
berg för att kunna nå ditt mål. Vi 
hade små mål. Jag ville kunna stu-
dera, ha en lägenhet, ha en bil, ha 
ett jobb, en tjej eller en fru. Men 
där är det annorlunda. Du måste 
kämpa tre gånger så hårt för att 
kunna få en kopp kaffe.”

Men han studerade där, fram 
till gymnasiet. Då började kriget. 
Han bodde då i Damaskus, men 
familjen tvingades fly till en an-
nan del av staden. Där levde de 
i ungefär nio månader innan kri-
get också kom dit. Då fick de fly 
igen. Så Ahmad kunde inte fort-

sätta att studera. Han letade ef-
ter jobb, men han vågade knappt 
gå ut. Han började närma sig sin 
18-årsdag och han var rädd att bli 
tagen till militären. Han visste att 
de skulle komma förr eller sena-
re, och som han såg det hade han 
bara tre alternativ, döda, dödas el-
ler fly. Han valde det senare. Inget 
av de andra alternativen var sär-
skilt lockande.

Ahmads föräldrar dog när han 
var ganska ung. Han är yngsta 
barnet i en syskonskara på sju 
barn, och han har blivit uppfostrad 
av sina äldre syskon. En bror och 
en syster hade tagit sig till Sveri-
ge innan Ahmad och en väntar 
fortfarande på uppehållstillstånd, 
medan de andra ännu bor kvar i 
Syrien.

”De offrade mycket för min 
skull. En av mina bröder studera-
de till läkare, men han valde att 
sluta för att kunna försörja famil-
jen. De har offrat mycket för mig 
och jag är skyldig dem oerhört 
mycket. De har alltid funnits där 
för mig.”

Men när han väl bestämde sig 
för att fly, var han ensam. En en-
sam 17-åring.

Han hade då bara en vecka 
på sig innan han skulle in i mili-
tären. Han var naturligtvis väldigt 
rädd och han vågade absolut inte 
berätta för någon. I stället sa han 
bara att han skulle till en annan 
stad i norra Syrien i ett ärende. 
Ändå fick han betala extra peng-
ar till en smugglare. Resan var 
egentligen helt laglig, men han 
var orolig att han skulle bli stres-
sad om han fick frågor och då bli 
tillbakaskickad på direkten.

Där fick han kontakt med en 
annan smugglare som hjälpte 
honom över gränsen till Turkiet. 
Därifrån åkte han till Istanbul där 
han lyckades få ett jobb som byg-
gare, för att tjäna ihop pengar till 
den fortsatta flykten. Han stan-
nade där i femton dagar, varefter 
han fick hjälp av ytterligare en 
smugglare att ta sig till Grekland. 
Där fastnade han i sex månader. 
Det var vinter och han kunde inte 
ta sig därifrån. Och eftersom han 
var livrädd för polisen vågade han 
heller inte ge sig ut och skaffa 
jobb. Men han kontaktade sin bror 
som redan bodde och jobbade i 
Sverige och tack vare broderns 
stöd klarade han sig. 

Till sist fick han klartecken från 

ännu en smugglare, vilken hjälpte 
honom till Italien. Därefter tog 
han sig först till Belgien, sedan till 
Frankrike, vidare till Nederländer-
na och Tyskland för att slutligen 
hamna i Danmark, varje gång 
med hjälp av en ny smugglare.

I Danmark kom polisen upp på 
tåget och bad om att få se passet. 
”Jag var jätteärlig direkt”, säger 
han. ”’Jag har inget pass. Jag är 
från Syrien’, sa jag. Jag visste att i 
de skandinaviska länderna är de 
snälla mot barn. Jag var ett barn 
då.”

Så polisen tog med honom 
till polisstationen. Där bad de 
honom om handlingar. ”Men jag 
hade ingenting. Jag hade bara 
servetter, en jacka och en mobil. 
Ingenting mer. Inte ett foto ens.”

Han fick frågan om han ville 
söka asyl i Danmark, men han 
svarade att han ville fortsätta till 
Sverige, där han hade sin familj. 
Så han fick stanna där fyra da-
gar. ”De behandlade mig inte illa, 
men det var som ett fängelse.”

Han blev kontaktad av det 
danska migrationsverket som sa 
att det var bättre om han sökte 
asyl i Danmark, då skulle han ock-
så få rätt att röra sig fritt. Men han 
tackade åter nej. ”Jag ville bara 
fortsätta till Sverige. Där är min 
framtid, där är min dröm. Jag ville 
bara leva där. Om ni bara skickar 
mig dit, eller släpper ut mig så att 
jag själv kan ta mig dit, kommer 
allt bli bättre. Jag bråkar inte, jag 
är inte farlig, jag är ett barn och 
jag har betalt biljetten.”

De envisades dock och sa att 
han först måste söka asyl i Dan-
mark, och att han sedan senare 
ändå kunde komma till Sverige. 
Men Ahmad var lika envis och 
tackade nej. Han fick då vänta 
ytterligare två dagar innan han 
skickades tillbaka till Tyskland.

”I Tyskland blev jag slagen vid 
första mötet med polisen. De vil-
le ha fingeravtryck, inte för asylä-
rendet utan för att polisen skulle 
kunna se om jag gjort något. Men 
det visste jag inte då. Så jag sa att 
jag inte vill lämna fingeravtryck 
för jag ville inte söka asyl. Men 
de sa bara att jag skulle lämna 
fingeravtryck. När jag vägrade, 
visade det sig att de inte alls var 
som den danska polisen. De var 
stenhårda. De satte handfängsel 
på mig. Jag trodde fortfarande 
att det gällde asyl, så jag vägrade 
och då började de skrika på mig 
och höll mig och slog mig. Till sist 
började jag också skrika och sa 
att jag är ett barn, jag har flytt från 
kriget och så behandlar ni mig 
såhär. Jag har hört att man inte 
slår barn i Tyskland. Då lugnade 
de sig.”

Han lämnade aldrig något 
fingeravtryck och fick sedan 
stanna i ett boende där han var 
det enda barnet och där han kon-
stant kände sig otrygg. Därifrån 
kontaktade han sin bror i Sverige 
och berättade vad som hänt. Han 
var, av förståeliga skäl, nedbru-
ten och förtvivlad. Han ville till 
Sverige, och efter den behand-
ling han fått, kändes Tyskland 
absolut inte som ett alternativ. Så 
hans bror skickade en smugglare 
till honom.

”På det här boendet fick man 
inte gå ut, men om man kände 
sig stressad och mådde dåligt 
fick man gå ut och promenera 
lite. Så jag sa till dem att jag inte 
mådde bra och då sa de att jag 
fick gå ut. Smugglaren väntade 
precis utanför och jag hoppade 
in i bilen.”

Men efter sju mil stoppade po-
lisen dem. Ahmad ville dock inte 
sätta dit smugglaren, eftersom 
det trots allt var han som bett ho-
nom. Så han sa att han liftat och 
att chauffören inte visste vem han 
var. Polisen trodde på det och tog 
därför bara Ahmad och nu sattes 
han i ett annat boende där man 
inte fick gå ut alls.

Nu mådde han riktigt dåligt 
och under de fyra dagar han till-
bringade på det boendet grät 
han i stort sett konstant. Men näs-
ta rymningsförsök lyckades, och 
han hamnade i Sverige. Sedan 
gick det betydligt enklare och 
snabbare.

Han sökte omedelbart asyl och 
skickades till ett boende utanför 
Växjö. Hans ärende behandlades 
blixtsnabbt och efter tre måna-
der hade han uppehållstillstånd. 
Då begav han sig omedelbart till 
Malmö.

”Det finns mycket fler möjlig-
heter i en stor stad. Jag fick hjälp 
av Migrationsverket, Arbetsför-
medlingen, Socialtjänsten, Skat-
teverket och allt rullade på”, 
konstaterar han med ett leende 
och verkar väldigt nöjd med hur 
svenska myndigheter har hjälpt 
honom att komma in i samhället. 
Men det står också klart när man 
lyssnar till Ahmads berättelse att 
en stor anledning till att han kom-
mit in i samhället så fort beror på 
hur aktiv han själv varit. Och på 
hans flickvän. ”Hon stöttar mig 
och hon håller min hand. Hon vi-
sar mig regler och liknande. Hon 
är arab men hon föddes i Sverige. 
Så jag har hittat det bästa av två 
världar. Hon har en svensk hjärna 
och en arabisk hjärna samtidigt. 
Hon visar mig rätta vägen. Och 
hon gör att jag känner mig glad 
och trygg.”

Efter SFI läste han vidare i sex 
månader på KomVux, men sedan 
valde han att börja jobba för att 
få ihop pengar så att han sena-
re kan fortsätta att studera. Hans 
dröm är att bli journalist.

”I Syrien var min dröm att bli 
läkare, men nu är min dröm att 
bli journalist. Om man blivit så väl 
behandlad som jag blivit, känner 
man en tacksamhet. Jag vill ge 
tillbaka till det land som har gett 
mig allting. Det här landet har för-
ändrat mig. Jag är en helt annan 
kille nu. Och jag gillar den killen. 
Och genom det skrivna ordet kan 
jag i framtiden visa min tacksam-
het.”

”På sätt och vis kan man säga 
att Sverige är ett mer muslimskt 
land än de flesta arabstaterna. 
Det saknas en del saker för att 
ni ska bli riktiga muslimer, sådant 
som är viktigt för en muslim. Men 
om man bortser från det är det 
faktiskt så att Sverige helt följer 
Koranen. Det handlar om hur ni 
behandlar era medmänniskor, 
om att vara snäll och hjälpsam, 
att skänka till dem som behö-
ver och liknande. Det gör man 
i Sverige. I arabstaterna har man 
blivit förvridna av oljan; alla bara 
tänker på pengar. Om arabiska 
länder följt Koranen, hade vi lik-
nat Sverige blivit något stort.”

Men trots sin positiva upple-
velse av Sverige och svenska 
myndigheter, kan han ändå förstå 
att det kan var jobbigt för nyan-
lända. 

”Det var inte lätt i början, 
nya regler, ett nytt land, nya 
människor, ett nytt språk. Det var 
viktigt att lära sig språket snabbt. 
Men det räcker inte. Man måste 
lära sig hur man ska behandla 
nya människor, hur man ska age-
ra. Det var inte lätt. Hur ska man 
prata med dem?”

Kanske berör Ahmad nu också 
skillnader i kulturen, eller snarare 
handlar det om olika erfarenheter 
och levnadsvillkor. Och hans be-
skrivning av Sverige och svensk-
arna, måste jag säga, gladde lika 
mycket som den förvånade mig: 

”I Syrien är egentligen alla 
snälla, men som livet har behand-
lat dem så har många blivit hår-
da och man måste vara ganska 
hård. Men här är det helt annor-
lunda. Alla ler mot en, alla säger 
hej. Och efter ett tag började jag 
också att le, att hälsa och att vara 
social. Och så började jag åter 
att växa, att bli hel igen. Man kan 
inte bara stanna på en plats. Då 
fastnar man.”

Utöver att studera, så länge 
det var möjligt, var Ahmad störs-
ta intresse i Syrien att dansa. 
Han har dansat jazzdans, klas-
sisk dans, balett, hiphop, modern 
dans, arabisk folkdans och mer. 
Och han har fortsatt att dansa i 
Sverige. Han började hos Skånsk 
dansteater där han blev antagen 
efter en audition. Han dansade 
där i åtta månader men tyvärr tog 
pengarna slut och salen kunde 
inte längre finansieras. Då hitta-
de Ahmad en arabisk dansgrupp, 
Aram, som han fortfarande dan-
sar med. De har gjort mängder av 
dansuppvisningar runtom i Sverige. 
Och trots att han nu inte längre 
dansar med etniska svenskar har 
han dansen att tacka för mycket. 
Det var genom dansen han fick 
sina första svenska vänner, både 
bland kollegor och bland publik. 
”Och att ha svenska vänner är 
kanske det allra viktigaste för att 
komma in i samhället på riktigt.”

Mats Björling
mats.bjorling@infoexpress.se

”Om någon gör fel ska den personen lastas för det. Inte alla 
muslimer, inte alla svenskar. Och man måste också lära sig att 
skilja på vad som beror på traditioner och upplevelser och vad 
som beror på religion. Mycket som sägs om muslimer har inte ett 
dugg att göra med islam.”

Bild: Ahmad Samir Alghury. Foto: Mats Björling

Bild: Ahmad Samir Alghury. Foto: Mats Björling
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Det mystiska miljöproblemet

När miljöproblem som användandet av 
fossila bränslen, kärnkraftverk och tem-
peraturhöjningar ofta tas upp lämnas 
den viktigaste aspekten ut ur bilden.

MILJÖ
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Öppetttider:
Mån-Fre: 10.00-19.00
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Madras fr. 2000:- ingår ej.
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Kostym för 225kr
Djäknegatan 2
211 35, Malmö
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mon-fre: 09-18
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Det mystiska miljöproblemet
Många oroar sig över avgaser, 
kor och avskogning när de hör 
ordet “miljöproblem”, men inte
alla tänker på hur vatten, som 
är en råvara alla behöver för att 
kunna överleva, påverkas av
vårt moderna och bekväma lev-
nadssätt. Det är lätt att se förbi 
detta när man lever som
vanligt; det är inte lika framträ-
dande som att cykla istället för att 
köra bil och lika tydligt som
att släcka lamporna efter sig, 
men det betyder inte att proble-
met inte är relevant.

Varje dag äter flera människor 
olika typer av medicin och hor-
monämnen (exempelvis kvinnor
som tar p-piller och transperso-
ner som genomgår hormonbe-
handlingar). På grund av alla
hälsotrender som har kommit och 
gått känner förmodligen de flesta 

åtminstone en eller två
stycken som är helt besatta av 
att ta kosttillskott, utan indikation 
från läkare eller recept. Allt
detta gör att det i dessa människ-
ors urin och avföring finns spår 
av hormoner och annat som
vitaminer eller andra ämnen som 
fortfarande kan finnas kvar, ex-
empelvis smärtstillande.
Dessutom finns det fall där med-
icin spolas ned i toaletten istället 
för att hamna i rätt händer,
dvs att man lämnar in gammal el-
ler överbliven medicin till apote-
ket. Alla dessa ämnen som
hamnar i vatten som i sin tur kom-
mer att bli dricksvatten kommer 
att påverka individens
hälsa på olika sätt, som är svåra 
att poängtera iom att det är svårt 
att veta i hur stor grad
olika individer kan påverkas av 
detta. Biverkningarna är fortfa-
rande okända till det mesta,

eftersom forskare inte kan kom-
ma överens om de få resterna av 
läkemedel som finns i
vatten är skadliga eller ej. Trots 
det finns bekymmer kring hur 
hormoner i vattnet kan
påverkar människors kroppar, ef-
tersom kroppen är känsligare för 
hormonförändringar.
Risken att drabbas av biverkning-
ar hade då varit högst för barn 
och äldre.

Medicin är inte någonting vat-
tenreningsverken är gjorda för 
att få ur vattnet som passerar
igenom det, även om rester av lä-
kemedel kan tas bort i vissa fall. 
Även om ämnen från
läkemedel kan också gå bort när 
vattnet behandlas för annat, kan 
en del av de ämnena
fortfarande finnas kvar. Dessut-
om förorenar människor också 
vattnet genom att
hårprodukter, krämer, smink och 
parfymer på ett eller annat sätt 
sköljs bort av vattnet som
rinner från duschen eller kranen. 
Planer finns på att inrätta ny tek-
nik, men det kommer att
dröja ett par år innan den är im-
plementerad i fler reningsverk. 

Enligt rapporter från
Naturvårdsverket år 2018 satsar 
man 90 miljoner kronor i bidrag 
för investeringar i teknik
som kan leda till en bättre vat-
tenrening och skilja läkemedels-
rester från vattnet, men frågan
är om sådana åtgärder har tagits 
fram i tid och är tillräckliga för att 
förhindra att bekymret
förvärras.

Enligt intervjuer med exper-
ter från WebMD diskuteras det 
kring utvecklingen av metoder 
för att spåra hormoner som tex 
östrogen och andra ämnen i oli-
ka vattendrag, och i takt med att 
fler och fler uppmaningar om att 
slänga sin medicin på rätt sätt 
och lagstiftningar kring medicin 
och rengöring av vatten börjar att 
träda fram, borde det bli lättare 
att hålla vattnet rent. Med tanke 
på all teknik, pengar och arbete 
som läggs ned på att förbättra 
vattenkvalitén, borde det gå att 
hitta en snabb lösning.

Larson Mikael
hello@infoexpress.se



-  När vi slutar arbeta är boendet 
en viktig arena som hela livet ut-
går från, berättar Susanne Iwars-
son, professor i gerontologi och 
äldrevård och koordinator för 
initiativet. Och det finns mycket 
forskning som visar på att hur 
vi bor har betydelse för hälsan. 
Bland de som inte kan komma ut 
är depression vanligare och om 
du inte kan röra dig tillräckligt fy-
siskt kan det få medicinska kon-
sekvenser. Och det finns mycket 
forskning som visar på att hur 
vi bor har betydelse för hälsan. 
Bland de som inte kan komma ut 
är depression vanligare och om 
du inte kan röra dig tillräckligt fy-
siskt kan det få medicinska kon-
sekvenser.

Stora krav på bostadsmarknaden
Kommunen (Lund r.n.) har ett 
övergripande ansvar för att pla-
nera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Alla ska kunna bo i 
goda bostäder. När det gäller äld-
re har den s k kvarboendeprinci-
pen fått direkta konsekvenser 
för bostadspolitiken. Å ena sidan 
vill kommunen underlätta för äld-
re personer att bo kvar hemma, 
inom det vanliga bostadsbestån-
det, men å andra sidan finns det 
inte tillräckligt med lämpliga bo-
städer på bostadsmarknaden. 
Idag bor endast 13 % av alla över 
80 år i kommunala biståndsbe-
dömda boenden för äldre och 
för personer med fysiska eller 
psykiska funktionshinder. Frågan 
är vilka slags och hur många bi-
ståndsbedömda boenden eller 
andra boendeformer det finns 
behov av i framtiden?
- Det är en provokation att vi 

inte har ett bostadsbestånd som 
matchar den befolkning vi har, sä-
ger Susanne Iwarsson med efter-
tryck. Det finns ju inte på kartan 
att samhället skulle kunna bygga 
biståndsbedömda boenden för 
alla äldre.

Samarbete svagt
Susanne Iwarsson och hennes 
forskarkollegor vill minska ”si-
lotänkandet”  mellan den sociala 
planeringen av vård och omsorg 
och hur byggsektorn och bo-
stadsmarknaden bäst kan skapa 
lämpliga bostäder för den åld-
rande befolkningen. I praktiken 
är samarbetet mellan sektorerna 
svagt.  

Genom det tematiska samver-
kansinitiativet vill forskarna få be-
slutsfattare att förstå att det inte 
enbart är personal som levererar 
traditionell vård och omsorg som 
det är viktigast att satsa på. Det 
man även behöver investera i är 
personal som har kompetens för 
att kunna bidra till att överföra 
forskningsbaserad kunskap inom 
medicin, hälsa, teknik, juridik och 
arkitektur till praktisk verksamhet, 
främst inom kommunerna. Allt för 
att äldre ska kunna få ett aktivt 
och gott åldrande och kunna bo 
i det vanliga bostadsbeståndet i 
högre utsträckning än vad som är 
möjligt idag.

- Det är få politiker som pratar 
initierat om kunskapsöverföring, 
säger Susanne Iwarsson. Det är 
vanligt att man agerar reaktivt för 
att åtgärda brister inom vård och 
omsorg – man har inte tillräcklig 
förståelse för helheten. Förebyg-
gande insatser är ovanliga, kan-
ske beroende på att vinsterna kan 
räknas hem först i ett längre per-
spektiv.

Hon fortsätter:

- Sverige tillhör länderna med 
högst boendestandard i världen, 
men vi har påtagliga problem som 
relaterar till sociala rättigheter. En-
samhet, utanförskap, otrygghet 
och fattigdom är några exempel.

Ingen uthållighet
Susanne Iwarsson är kritisk till att 
regeringen under många år och 
utan uppföljning av effekterna har 

satsat miljarder på stimulansbi-
drag till kommuner och landsting.

- Det finns goda exempel på pro-
jekt med intressanta infallsvink-
lar, men när projektpengarna är 
slut har man inte möjlighet för-
utsättningarna för att ta vara på 
den kunskap som var på väg att 
utvecklas. Det finns ingen uthål-
lighet i kortsiktiga satsningar.

Inom det nya samverkansini-
tiativet finns det en mångfald 
av samarbetspartners. Ett par 
är allmännyttiga bostadsbolag 
- Karlshamnsbostäder AB  och 
Österlenhem AB. I Karlshamn är 
ett gemensamt forskningsprojekt 
redan igång. Där provar man en 
app som används för att på ett 
tillförlitligt sätt bedöma hur till-
gängliga alla bostäder faktiskt är. 
Hur är trapporna byggda, finns 
det hiss, var i lägenheten är det 
smala passager, mm? Bovärdar 
utbildas av forskarna för att kun-
na genomföra sådana kartlägg-
ningar för att bostadsbolaget ska 
få en detaljerad överblick. På så 
sätt får de ett kvalificerat besluts-
stöd när de ska renovera eller 
erbjuda olika typer av lägenheter 
till bostadssökande.

En annan samarbetspartner är 
Helsingborgs kommun som vill 
bidra med den kunskap som 
finns i kontakten med seniora 
medborgare som bor i vanliga 
bostäder eller i särskilda boen-
den.
Marina Asplund, processutveck-
lare på Omsorg Helsingborg, vill 
se att valmöjligheterna för hur 
man kan bo på ålderns höst inte 
är så begränsade. Många känner 
sig tvingade till att flytta till olika 
typer av vårdboende, fast man 
hellre hade bott kvar hemma.

Mål - ett gott liv
- Jag har en önskan att åldrandet 
får plats i samhället och inte är 
så diskriminerande. Om man är 
45 och har någon form av funk-
tionsnedsättning jämförs man 
med andra friska och aktiva i ens 
egen ålder. Men är man 75 och 
sjuk jämförs man med andra äld-
re som är sjuka. Äldre är ingen 
homogen grupp, men behandlas 
ofta så.

Marina Asplund tror på att en 
ökad digitalisering i hemmiljöer 
hade underlättat både för den 
som har behov av vård och om-
sorg samt för personalen. Natt-
kameror, trygghetskameror, på-
minnelser om personalen missat 
något, riktad information till kun-
derna. Större tillgång till digitala 
hjälpmedel hade format en mer 
individualiserad hemmiljö där 
man kan bo kvar länge och kän-
na sig trygg. 

 Susanne Iwarsson har under 25 
år samlat på sig djupa kunska-
per om äldres hälsa och ser att 
boende för seniorer är en stor 
utmaning för samhället. En inspi-
ration till att utbilda sig till arbets-
terapeut för att sen forska och bli 
professor i gerontologi och äldre-
vård var hennes farmor.

- Jag växte upp med en farmor 
som var svårt funktionsnedsatt av 
MS, men det hindrade henne inte 
att vara mycket självständig. Jag 
vill bidra till att människor, trots 
sjukdomar och funktionsnedsätt-
ningar, kan leva ett gott liv.

Av Bodil Malmström
bodil.malmstrom@fsi.lu.se
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Ge svängrum för åldrandet
Vi blir allt äldre i Sverige och förlängningen av 
livet är oftast av godo, fler aktiva år läggs till. Men 
alla får inte en ålderdom som fylls med barnbarn, 
golfspelande och en långtur till Portugal. Äldre be-
höver bra bostäder att åldras i, friska som sjuka. 
Det tematiska samverkansinitiativet Sociala rättig-
heter och boende för den åldrande befolkningen 
vill påverka framtidens bostadspolitik och boende.

Hur vi bor på ålderns höst påverkar hälsan. Äldre behöver bra bostä-
der att åldras i, friska som sjuka. Foto: Johan Bävman

- När vi slutar arbeta är boendet en viktig 
arena som hela livet utgår från, berättar 
Susanne Iwarsson, professor i gerontologi 
och äldrevård och koordinator för initiativet.

– Det krävs inte heller någ-
ra stora mängder för att få en 
skyddande effekt, endast cirka 
200 gram per dag. Men tyvärr 
är det många som helt väljer 
bort grönsaker i dag, säger Mat-
tias Carlström.

Forskningen finansierades av 
Vetenskapsrådet, Hjärt-Lung-
fonden, Novo Nordisk, Euro-
peiska forskningsrådet (ERC) 
och Karolinska Institutet. Två av 
studieförfattarna, Jon O Lund-
berg och Eddie Weitzberg, är 
meduppfinnare på patentan-
sökningar som avser terapeu-
tisk användning av oorganiskt 
nitrat. Magnus Ingelman-Sund-
berg är medgrundare av kon-
traktsforskningsbolaget HepaP-
redict AB.

Mattias Carlström
www.ki.se
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Mer spenat och ruccola på tallriken 
kan motverka fettlever

Nitratrik salladsblandning. Foto: iStock

En högre andel grönbladiga grönsaker i kosten 
kan minska risken att utveckla fettlever. I en stu-
die publicerad i PNAS visar forskare från Karo-
linska Institutet hur ett ökat intag av nitrat, som 
förekommer naturligt i flera typer av grönsaker, 
minskar fettinlagringen i levern. I dag finns ing-
et godkänt läkemedel för behandling av sjukdo-
men, som kan utvecklas till livshotande tillstånd 
som skrumplever och levercancer.

Fettlever, leversteatos, är en 
vanlig leversjukdom som drabb-
ar cirka 25 procent av befolk-
ningen. De vanligaste orsakerna 
är övervikt eller hög alkoholkon-
sumtion. Än så länge saknas ett 
läkemedel för att behandla sjuk-
domen. Nu har forskare från Ka-
rolinska Institutet visat hur ett 
ökat intag av oorganiskt nitrat 
kan förebygga fettinlagringen i 
levern.

– När vi gav nitrat till möss som 
gått på en västerländsk diet 
med mycket fett och socker så 
såg vi en signifikant lägre andel 
fettinlagring i levern, säger Mat-
tias Carlström, docent vid insti-
tutionen för fysiologi och farma-
kologi på Karolinska Institutet.

Resultaten i möss bekräftades 
av två olika former av cellstudier 
på mänskliga leverceller. Förut-
om en minskad risk för fettlever 
observerade forskarna även 

sänkt blodtryck, och en förbätt-
rad insulinkänslighet hos möss 
med typ 2-diabetes.

Forskargruppens fokus är att 
förebygga hjärt-kärlsjukdomar 
och diabetes, bland annat ge-
nom att påverka kosten. Tidi-
gare studier har visat att dietärt 
nitrat i form av grönsaker ökar 
effektiviteten hos mitokondrier-
na, cellernas kraftverk, vilket 
kan förbättra prestationsförmå-
gan vid arbete. Det har även 
visats att ett ökat intag av frukt 
och grönt har en förbättrande 
effekt på hjärt-kärlfunktionen 
och vid diabetes.

– Vi tror att dessa sjukdomar 
hänger samman, och att det är en 
ökad oxidativ stress som leder till 
en minskad kväveoxidproduktion 
vilket påverkar organens funktion 
negativt. Nu visar vi en alternativ 
väg för kroppen att producera 
kväveoxid genom att förändra 

dieten till att innehålla mer nitrat 
vilket kan ombildas till kväveoxid, 
säger Mattias Carlström.

Även om flera kliniska studier 
har genomförts tvistas det fort-
farande om vad det är i grönsa-
kerna som gör nytta.

– Ingen har ännu fokuserat på 
nitrat vilket vi tror är nyckeln. Nu 
vill vi genomföra en klinisk stu-
die för att se om nitrat minskar 
risken att utveckla allvarlig le-
versteatos. Resultaten kan leda 
till utveckling av nya läkemedel 
eller kompletterande rön kring 
kosttillskott, säger Mattias Carl-
ström.

Även om större studier behövs 
för att bekräfta nitratets roll, så 
kan forskarna ändå ge kostrå-
det att äta mer grönbladiga 
grönsaker, såväl vanlig sallad 
som de mer nitratrika sorterna 
spenat och ruccola.  
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Serious Questions and 
Stupid Answers 

With Hjordis

By accident I happened to look at the family com-
puter history and found that someone had been 
looking at really inappropriate sites on several 
occasions. The problem is partly that I am embar-
rassed and feel like I am snooping, partly that I 
don’t know whether it is my husband or one of my 
children who has been in looking. What am I to do?

Distressed and Confused

Well, Maja-Gudrun (I take it your name is Maja-Gudrun as the name 
you signed with is not a name for any normal person), I am sorry 
to say that I can’t help you. Firstly you don’t say what kinds of in-
appropriate sites someone in your family has been watching. Is it 
recipes by Leila Lindholm, a music video with the Herrey Broth-
ers or sites with “cute” kittens? How to act is very much due to 
that. Secondly you don’t tell me the age of your children. If they 
are above 18, it’s none of your damned business what they have 
been looking at and if they are below 10 you don’t need to worry, 
as they don’t understand anything anyway. If it turns out it is your 
husband who is the crook (if it is to be considered criminal to watch 
the Herrey Brothers), you still don’t have to worry. Men in general 
don’t comprehend anything and considering how daftly your letter 
is written, it is not likely that one of the few wise men, that after all 
is out there, would marry you.
I suggest you erase the history and pretend like nothing has happened. 
Or you can pour gravy in the computer. Then it won’t ever happen again. 

Hjordis
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Allvarligt menade frågor 
får dumma svar

med Hjördis

Av en händelse råkade jag titta på familjedatorns 
historik och upptäckte då att någon varit inne och 
tittat på väldigt olämpliga sidor vid ett flertal tillfäl-
len. Problemet är dels att jag skäms lite för att det 
känns som att jag snokar, dels att jag inte vet om 
det är min man eller något av mina barn som varit 
inne och tittat. Vad ska jag göra?

Bedrövad och förvirrad

Ja du, Maja-Gudrun (jag utgår från att du heter Maja-Gudrun, för 
det du skrev under med kan väl ingen vettig människa heta), jag 
måste tyvärr säga att jag inte kan hjälpa dig. För det första anger 
du inte vilken typ av olämpliga sidor någon i din familj varit inne 
och tittat på. Är det Leila Lindholms recept, musikvideos med brö-
derna Herreys eller sidor med ”söta” kattungar? Hur du ska agera 
beror ju väldigt mycket på det. För det andra berättar du inte hur 
gamla dina barn är. Är de över 18 så ska du ju faktiskt ta och skita 
i vad de har kollat på och är de under 10 behöver du inte bekymra 
dig för då begriper de ändå ingenting. Om det skulle vara din man 
som är ”boven” (om det nu kan kallas brottsligt att titta på bröder-
na Herreys) behöver du inte heller bekymra dig. Män begriper i all-
mänhet ingenting och med tanke på hur dumt ditt brev är skrivet, 
är det inte troligt att en av de få kloka män som ändå finns skulle 
vilja vara gift med dig.

Mitt förslag är att du tar bort historiken och inte låtsas som någon-
ting Eller att du häller brunsås i datorn. Då lär det inte hända igen. 

Hjördis

Vill du också få ett fånigt svar på en allvarligt menad fråga? 
Skicka i så fall in din fråga till hjordis@infoexpress.se, så lovar 
jag att göra mitt sämsta för att du ska få ett vettigt svar.

Mvh, Hjördis

Do you also want a silly answer to a serious question? Then 
send your question to hjordis@infoexpress.se, and I promise 
you I will do my worst in giving you a sensible answer.

Regards, Hjördis

HOROSKOP-FEBRUARI 2019 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende
  Du kan få en bra användning av dina kvaliteter, särskilt i februari när anställning är 
gällande. Tack vare din rättvishet och entusiasm kommer du att framträda bättre än 
alla andra. Dina överordnade kommer, naturligtvis, att uppmärksamma sådana egen-
skaper och uppskatta dina ansträngningar. Du bör inte ägna allt för mycket tid på 
arbetet. Väduren bör också koppla av.
  Du har kanske försökt få din chefs uppmärksamhet under lång tid nu, men så små-
ningom inser du att det inte är värt det.
  Besök dina släktingar, du får veta vad som pågår och ni kommer prata hela kvällen lång.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam
  I Februari kommer Oxen inte att undvika dilemman. Lösningen kommer inte att bli 
lätt, du verkar antagligen distanserad och avstängd från din bekanta miljö. Du bör 
dock inte skjuta bort din nära familj eller partner. Om du inte är säker, prata med någon 
kvalificerad. Du kommer att uppleva en känsla av lättnad.
  Stressa inte när du handlar och oroa dig inte för priserna. Laga dig själv en utsökt 
middag. Du har förtjänat det.
  Det finns inte tillräckligt med förebyggande, så var inte rädd för en undersökning och 
skjut inte upp det.  

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för humor och kreativitet
  Detta avtal kommer att vara effektivt i februari både hemma, där relationen kan bli 
lite spänd, men också i ditt arbete. Du sprider positiv energi runt dig och kan återställa 
harmoni bland människor runt omkring dig.
  Ta en ledig dag och åk på en utflykt någonstans - med familj, partner eller vänner. Sitt 
bara inte hemma alltid.
  Vill du gå ner i vikt bör du först och främst skära ner på alkoholen.

Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvaktande
  Kräftan fortsätter att hålla en hög arbetstakt. Där andra kan fumla, kommer du att 
utmärka dig, så att du kan vänta på ett nytt jobbtillfälle i februari. Men, du borde verk-
ligen ta dig tid att njuta av företaget. Inte överdriva, särskilt när det gäller arbete. Till 
exempel, familjen väntar harmoni från dig.
  Istället för att rannsaka dig själv och försöka komma ihåg vad som hände igår kväll 
borde du träna. Se till att du jobbar riktigt hårt denna gången.
  Du borde jobba på din kondition. Du har varit lat för länge nu.

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är lejonet
  Var inte deprimerad när du inte kan uppnå dina mål. Stjärnorna tyder på att Lejonet 
bör ägna mer uppmärksamhet i februari till sig sjäv och sociala relationer än blint 
försöka och hoppas. I ett samhälle, kommer du till andra tankar. Och vem vet, kanske 
möter du den rätta. Bara håll ögonen vidöppna och tänk positivt.
  Ordet ”kreativ” säger dig inte mycket nuförtiden. Du har haft bättre dagar, men bli 
inte upprörd över det.
  Besök ett museum eller en utställning. Du kommer ha kul och kanske lära dig nå-
gonting nytt.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och noggrann är jungfrun
  Jungfrur kommer att behöva anpassa sig i februari till ett snabbare arbetstempo. Det 
är detta, vilket kan också öppna upp helt nya horisonter. Du bör ha ögonen vidöppna, 
och om ett mer övertygande erbjudande sker i ditt område, vänta inte för länge. Efter 
att ha vägt alla för- och nackdelar, kommer det att vara klart.
  Var inte undergiven och låt inte folk behandla dig på det sättet. Stå upp för dina 
rättigheter.
  Att slappna av medans du upplever en kulturell händelse kommer definitvt vara till 
nytta, så vad väntar du på! Sätt fart!

Vågen 
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
  I februari förutspår horoskopet till Vågar att de kommer att uppleva harmoni men 
också stora förändringar i relationer. Beroende på om du är i en relation eller väntar 
tills din själsfrände anländer. Var inte rädd för att komma ut för att möta ditt öde och 
ge dig ut i samhället. Inte avvisa en inbjudan för kaffe eller en drink, man vet aldrig 
vad som kan hända.
  Stjärnorna önskar dig det bästa nu; detta kan också innebära en bättre position för 
din karriär.
  Du blev kysst av en musa och nu är du extremt kreativ. Skapa t.ex. presenter eller 
dekorationer till ditt hem osv.

Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot andra
  Om du fortsätter, kan du uppnå dina mål i februari. Ingenting kommer dock gratis, 
först måste man övervinna flera hinder. Ju större kommer belöningen att vara när 
du kommer dit. Skorpioner kommer att njuta av lycka i sitt privatliv också. I din familj, 
kommer glada nyheter visas, och du kommer att ha anledning att fira. Långsiktiga 
relationer kommer också att vara stabila.
  Du har kanske försökt få din chefs uppmärksamhet under lång tid nu, men så små-
ningom inser du att det inte är värt det.
  Känn dig inte hindrar att planera din framtid. Nuförtiden är sjärnorna i rätt position. Du 
kommer inte ångra något beslut.

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och ansträngning
  Ibland är bara ett vänligt ord av uppmuntran nog så kommer du att göra så att en an-
nan person har en vacker dag. Spara därför inte på vänliga ord i februari. Du kommer 
att verka lättillgänglig, och du kommer inte ha några problem med att umgås. Horo-
skopet uppmuntrar Skytten att dra fördel av detta faktum också i karriären.
  Besök dina släktingar, du får veta vad som pågår och ni kommer prata hela kvällen 
lång.
  Du kan skämma bort dig själv utan problem. Du förtjänar det trots allt. Du har kämpat 
på bra den senaste tiden.

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, envisa och allvarliga

  I februari, enligt horoskopet, ska du inte missbruka din position. Det kanske inte är 
värt det. Akta dig för en svartsjuk människa som kommer att visas på din arbetsplats 
som kommer att försöka driva dig ur rampljuset. Stenbocken måste stå på sig denna 
månad. Du kommer att njuta och koppla av bäst i familjekretsen; här kommer du att 
glömma alla dina bekymmer.
  Följ råden du får av dina kollegor. De försöker bara hjälpa, du kanske kan bli bättre.
  Istället för att rannsaka dig själv och försöka komma ihåg vad som hände igår kväll 
borde du träna. Se till att du jobbar riktigt hårt denna gången.
   Din fysiska styrka är bunden till din mentala hälsa. Slappna av och träningen kommer 
gå bättre.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimentering
  I februari, kan det hända att Vattumannen på grund av sin vana av att vara lätt distra-
herad, kommer att missa värdefull information eller väsentliga förändringar som kan 
påverka karriären. Därför ska du inte bli distraherad av yttre påverkan och prioritera 
arbete under ett möte med en vän.
  Om dina kollegor är avundsjuka på dig, tänk efter om det finns något fel med vad du 
gör och försök vara trevligare.
  Ha en trevlig kväll med din partner. Njut av varandra bara.
  Lyssna på din mage. Du vet att det inte är bra att äta för mycket eller att stressa i dig 
en måltid.
  
Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark självuppfattning och inspiration
   Även om din partner är långt borta, bli inte förtvivlad av att vara ensam hemma. Gå 
ut med dina vänner och tiden kommer gå snabbare.
  Lägg din uppmärksamhet på dina skyldigheter, om du skjutit upp dem alldeles för 
länge. Senare kommer de bokstavligen att sluka dig.
  Oroa dig inte över förebyggande undersökningar. Du bör genomgå en sådan minst 
en gång om året, det tar inte lång tid.  

Källa: skyhoroskop.se
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Rosengård köpcentrum
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Lodrätt
9

1. Övernatta	  (6)
10 11 12

2. Bör	  man	  se	  innan	  man
13

ställer	  tofflorna	  (6)
14 15

3. Arne,	  Paul	  och	  Kalle	  (4)
16

4. Ingo	  (15)
17 18 19 20

6. Var	  väl	  en	  tant	  (4)
21

7. Homeros	  (6)

8. Korgblommig	  växt,
22 23 24 25 26

namngiven	  efter
27 28

Linnés	  elev.
29 30

11. Efterlystes	  i	  intervjuer
31 32

med	  malmöbor	  (11)
33

12. Ett	  resultat	  av	  dålig	  L11?	  (11)
34 35

17. Finns	  erotisk	  (3)

Vågrätt 18. Stinka	  som	  avslutar

1. Hyllningsdikt	  (6) 24. Björnspecialitet?	  (7) inbjudan	  (3)

5. Den	  enda	  i	  Sverige	  vilt	  växande 27. V31	  en	  gång	  i	  Verona	  (4) 19. Kan	  myggor	  (3)

snokörten	  (6) 28. Den	  som	  är	  så	  sägs	  vara	  svart, 20. Ilsket	  ömt	  (3)

9. Även	  i	  chatt	  (3) men	  blir	  stundom	  grön	  (4) 22. Golf	  för	  lättklädda?	  (6)

10. Frånvaro	  av	  härskare	  (6) 29. Dadaist	  (7) 23. Skapade	  Månpalatset	  (6)

12. Dansk	  tennislegendar	  och	  hans 31. V	  27	  i	  Sverige	  (7) 25. Nervös	  (6)

batteridrivande	  son	  (6) 32. Är	  tak	  och	  golv,	   26. Åstadkom	  Tor	  (6)

13. Oroa	  i	  bevingat	  kraftuttryck	  (7) men	  inte	  vägg	  (6) 29. Spottstyver	  (4)

14. Flicka	  med	  romskt	  ursprung	  (4) 33. Är	  är	  (3) 30. Carl	  Michaels	  musa	  (4)

15. Oavgjort	  (4) 34. Tom	  hand	  (6)

16. Nederländsk	  region	  utan 35. Aerodynstall	  (6)

Kiwi	  (7)

21. Söker	  du	  nog	  (15)

  

Välkommen till en riktig köttaffär!

Erikslustv. 34, Tel 91 87 02 • Knivgatan 11 Tel 91 87 01
Vard 10-18, Lördagar 9-14

Svensk 
            putsad 
                       fläskfilé

149 :-/kg

www.gejokott.se



Malmö - Scheelegatan 15
Vellinge - Industrigatan 2 Nyhet!

Öppet ALLTID! Mån-sön 09.00-18.00 - Även helger
Däckhotell 4 hjul 200:-/säsong • Hjulskifte 200:-/fyra hjul

Jättesortiment av däck och fälgar
Kom och checka in vår nya flotta reception!

040-21 31 30          info@citydack.se
www.citydack.se

Alla priser är inkl. moms MONTERAT, BALANSERAT & SKIFTAT PÅ DIN BIL
www.citydack.se

Vi reserverar oss för eventuellt tryckfel.

  

 

155/65-14
Rotalla
S110
Friktionsdäck

500:-

185/55-15
Rotalla
S110
Friktionsdäck

550:-

155/65-14
Lassa
Snoways
Friktionsdäck

550:-

155/65-14
Goodyear
Ultragrip
Ice 2
Friktionsdäck

700:-

175/65-14
Rotalla
S110
Friktionsdäck

500:-

175/65-14
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

575:-

175/65-14
Pirelli
Cinturato
Winter
Friktionsdäck

700:-

185/55-15
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

600:-

185/55R15
86R
Nokian
HKPL R2
Friktionsdäck

900:-

185/60-15
Rotalla
S110
Friktionsdäck

550:-

185/60-15
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

595:-

185/60-15
Nokian
HKPL R2
Friktionsdäck

900:-

185/65-15
Rotalla
S110
Friktionsdäck

550:-

185/65-15
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

595:-

185/65-15
Goodyear
Ultragrip
Ice 2
Friktionsdäck

875:-

195/55-15
Rotalla
S110
Friktionsdäck

575:-

195/55-15
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

675:-

195/55-15
Continental
Viking
Contact 6
Friktionsdäck

950:-

195/65-15
Rotalla
S110
Friktionsdäck

550:-

195/65-15
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

600:-

Alla priser är inkl. moms MONTERAT, BALANSERAT & SKIFTAT PÅ DIN BIL
www.citydack.se

Vi reserverar oss för eventuellt tryckfel.

  

 
Alla priser är inkl. moms MONTERAT, BALANSERAT & SKIFTAT PÅ DIN BIL  -  www.citydäck.se  -  Vi reserverar oss för eventuellt tryckfel.

225/55-17
Goodyear
Ultragrip
Ice 2
Friktionsdäck

1.750:-

225/55-16
Pirelli
Winter
Sottozero 3
Friktionsdäck

900:-

225/50-17
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

1.000:-

225/55-17
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

1.000:-

215/55-16
Goodyear
Ultragrip
Ice 2
Friktionsdäck

1.400:-

225/55R16
99R
Nokian
HKPL R2 XL
Friktionsdäck

1.550:-

225/45-17
Goodyear
Ultragrip
Ice 2
Friktionsdäck

1.650:-

225/50-17
Goodyear
Ultragrip
Ice 2
Friktionsdäck

1.650:-

225/45-17
Pirelli
Winter
Sottozero 3
Friktionsdäck

1.000:-

195/65-15
Pirelli
Cinturato
Winter
Friktionsdäck

775:-

205/55-16
Rotalla
S110
Friktionsdäck

700:-

205/55-16
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

850:-

205/55-16
Pirelli
Cinturato
Winter
Friktionsdäck

950:-

205/55-16
Continental
Viking
Cont 6 SSR
Friktionsdäck

1.000:-

205/55-16
Goodyear
UG9
Friktionsdäck

1.150:-

205/55-16
Goodyear
Ultragrip
Ice 2
Friktionsdäck

1.250:-

205/60-16
Rotalla
S110
Friktionsdäck

750:-

205/60-16
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

850:-

205/60-16
Gislaved
Softfrost 3
Friktionsdäck

950:-

205/60-16
Pirelli
Winter
Sottozero
Friktionsdäck

1.050:-

205/60-16
Vredestein
Snowtrac 5
Friktionsdäck

1.150:-

205/60-16
Goodyear
Ultragrip
Ice 2
Friktionsdäck

1.200:-

215/55-16
Rotalla
S210
Friktionsdäck

750:-

215/55-16
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

850:-

225/55-16
Lassa
Snoways 3
Friktionsdäck

850:-

225/45-17
Rotalla
S210
Friktionsdäck

850:-

225/50-17
Rotalla
S210
Friktionsdäck

850:-

225/55-17
Rotalla
S210
Friktionsdäck

850:-
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