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EFTERMIDDAG: 
Halvklart. 
Måttlig västlig 
vind. 4-5 
grader.

FÖRMIDDAG:
Soligt. 
Måttlig syd-
västlig vind. 
4-5 grader.

Erik Lundin spelar 
på utsålt Pustervik 
nn Spelningen sålde slut så snabbt att arrangörerna lagt till en extra 
spelning nu på onsdag. För Göteborg NU tog hiphop-sensationen en 
paus från studion.

SIDA 8

SIDA 6

SIDA 9

SIDA 4-5

SIDA 2

SIDA 3

1,4 MILJARDER 
MYNT SAKNAS
Tiden rinner ut för att betala med gamla mynten.

Det våras 
för pollen

nn Var femte svensk är 
pollenallergiker och för dem 
innebär våren en täppt näsa 
som rinner och svidande ögon 
som tåras. 

– Hassel har redan börjat slå 
ut nu i början påMars, säger 
Jessica Holt. Jessica Holt, farmacistspecialist på Apoteket Hjärtatt. 

 FOTO: Tuva Hansson

Akutbilen sparar 
vårdprocessen tid

Jonas Eriksson, ambulanssjukvårdare.
 FOTO: Bodil Hjelm

GÖTEBORG: I åtta fall av tio så 
kan akutbilen hjälpa personer 
i sin hemmiljö istället för att 
de ska behöva åka med in till 
psykiatriakuten. Det började 
som ett projekt men efter posi-
tivt utfall har det nu blivit en 
stadigvarande verksamhet. 

Årliga GBG Beer 
Week drar igång

 FOTO: TT

GÖTEBORG: Microbrygge-
rierna blir allt fler i Göteborg 
vilket har bidragit till allt fler 
olika sorters öl går att hitta 
på de olika krogarna i staden. 
Målet med eventet Gbg Beer 
Week är att få ölkulturen i 
staden att växa ännu mer. 

Det är nu hög tid att börja göra sig av med äldre en-, två- och femkronorna. Efter den 30 juni 2017 blir de äldre mynten utom 10-kronan ogiltiga och 
värdelösa. Med endast tre månader kvar lägger Riksbanken i ytterligare en växel för att få in de gamla mynten.  FOTO: Alice Nordevik

Andlig nöd på 
Sahgrenska 

En man ber på Sahgrenska sjukhusets 
bönerum.  FOTO: Frida Granström

GÖTEBORG: Trångt bönerum 
och för mycket att göra för 
kommunens anställda. Det 
är många som inte känner till 
att det finns en sjukhusimam 
och en sjukhuskoordinator i 
Göteborg.
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Nu startas en efterlysningskampanj efter 1,4 miljarder mynt

Efterlysning - över en 
miljard mynt saknas 

Det är nu hög tid att börja 
göra sig av med äldre en-, två- 
och femkronorna. Efter den 30 
juni 2017 blir de äldre mynten 
utom 10-kronan ogiltiga och 
värdelösa.

Riksbanken har bedrivit en 
informationskampanj under 
flera år, samt skickat ut bro-
schyrer för att informera Sveri-
ges befolkning om myntbytet. 
Trots det är det hela 1,4 miljar-
der mynt på vift.

  – Det är nästan 2 miljarder 
i kronor som saknas, vilket är 
rätt mycket pengar, säger Su-
sanne Meyer, pressekreterare 
på Riksbanken.

 
TIDEN BÖRJAR NU rinna ut för 
att kunna betala med de gam-
la mynten. Med endast tre må-
nader kvar lägger Riksbanken 
i ytterligare en växel för att få 
in de gamla mynten. På mån-
dag startar deras efterlysnings-
kampanj.

  – Vi kommer specifikt gå 
ut och tala om att folk behö-
ver börja leta efter sina gamla 
mynt. Vi vill att alla människor 
ska känna till att mynten blir 
ogiltiga, säger Meyer.

 
ÄVEN TVÅ SEDLAR blir ogil-
tiga efter den 30 juni, 100- och 
500-kronorssedeln. Däremot 
har man ett år på sig att växla 
in sedlarna på banken. Ogilti-
ga sedlar kan man alltid väx-
la in hos Riksbanken, dem 
förlorar aldrig sitt värde. Till-

skillnad från mynten. Efter att 
mynten blivit ogiltiga har man 
två månader på sig att växla in 
dem hos banken.

  – Efter det är dem helt vär-
delösa, säger Meyer.

 ORSAKEN TILL efterlysnings-
kampanjen är att Riksbanken 
vill ge människor en chans att 

hinna växla in sina mynt inn-
an det är försent. Enligt Meyer 
kommer inte Sveriges ekonomi 
få några allvarliga konsekven-
ser om inte alla mynten kom-
mer in.

  – Det största bekymret är 
att det är tråkigt om man sitter 
på mynt som förlorar sitt vär-
de, säger hon.

DET ENKLASTE SÄTTET att bli 
av med sina gamla mynt är att 
handla för dem i butik eller att 
växla in dem på banken. Riks-
banken har skapat en sajt som 
kallas myntkartan.se där man 
kan hitta ställen som tar emot 
mynten. Där finns om
kring 900 banker och växlings-
kontor. Dock är det inte alltid 

gratis, samt en del butiker har 
begränsningar på hur många 
mynt en kund kan betala med 
vid ett och samma tillfälle.

Lovisa Vitus

Det är dags att växla in gamla mynt, efter 30 juni 2017 blir mynten ogiltliga.   FOTO: Johan Ekström
 

Molly Sundahl, 17 år
  – Nej det är mina föräldrar 

som fixar det.

 Robert, 57 år
 – Ja, och jag ska försöka väx-

la in dem.

Elisabeth Svensson 77 år
 –   Nej, jag har inga gam-

la sparbössor och ingenting i 
madrassen.

Jan-Gunnar, 66 år
 –   Nej jag har inga gamla 

mynt, bara nya.

Mehdi Alizadehe Arnesa, 
35 år
 –  Nej jag har inga mynt alls.

Har du några gamla mynt du måste växla in?
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Fåglarna kvittrar, blommorna 
börjar slå ut och solen tittar 
återigen fram. De första vår-
tecknen är något som glädjer 
de flesta, men våren är inte 
lika fridfull för alla. Var femte 
svensk är pollenallergiker 
och för dem innebär våren en 
täppt näsa som rinner och svi-
dande ögon som tåras. 

Allergi är som sagt långt 
ifrån ovanligt och förutom att 
forskning pekar på att pollen-
säsongen, på grund av klimat-
förändringar, blir allt längre 
så finns det heller inga tecken 
på att antalet pollenallergiker 
börjar minska. 

VISSA KLARAR SIG med en lätt 
snuva medan andra knappt 
kan gå ut. För dig som är käns-
lig för pollen gäller det att på-
börja din behandling redan nu 
innan vårvärmen plötsligt slår 
till. 

 - Hassel har redan bör-
jat slå ut nu i början på mars. 
Det vanligaste misstaget folk 
gör är att de skjuter på behand-

lingen tills symptomen börjar 
märkas av. Börjar man istället 
nu så har man redan ett starkt 
skydd när det väl bryter ut på 
riktigt, säger Jessica Holt, far-
macistpecialist på Apoteket 
Hjärtat. 

Pollensäsongen varierar i 
Sverige från år till år men kan 
som tidigast börja i mars och 

som senast hålla i sig till sep-
tember. De vanligaste måna-
derna med hög pollenhalt är 
maj och juni och du håller lät-
tast koll på  hur halten ser ut 
från dag till dag. 

 IDAG FINNS DET en uppsjö av 
olika mediciner för att lindra 
allergibesvär och det bästa är 

att helt enkelt testa sig fram 
och hitta det som man själv 
tycker fungerar bäst. 

 - Vi brukar föreslå att 
man börjar med en standard-
typ av allergitablett och tar en 
om dagen. Hjälper inte det kan 
man ta två eller byta märke. För 
de som har extra problem med 
ögonen finns det även ögon-
droppar, säger Jessica Holt.

 MEN DET ÄR INTE kört för alla 
människor som kommer vakna 
upp en morgon med en kliande 
hals och ett tomt medicinskåp 
och helt enkelt glömt att före-
bygga allergin. Det finns andra 
sätt att skydda sig. Jessica Holt 
rekommenderar att man tvät-
tar sina kläder ofta och sköljer 
ur sitt hår på kvällen eftersom 
partiklarna sätter sig där. Man 
bör inte heller sova med öppet 
fönster då man i så fall är utsatt 
i stort sätt dygnet runt.  

TEXT OCH BILD: Tuva Hansson

Det våras för pollen

Jessica Holt menar att det är viktigt att börja med behandling i tid.  
 FOTO: Tuva Hansson

Det finns idag en uppsjö av olika mediciner för allergier såsom pollenallergi.  

Tycker du det hjälper när du väl 
tar medicin? 
Jag tror det, men jag känner ju 
fortfarande av det. Men jag tar 
som sagt bara medicin när jag 
kommer ihåg det och det är när 
det är som värst. Jag tror det 

hjälper andra mer som tar det 
regelbundet och förebygger.

Hur påverkar pollen dig? 
Det kliar väldigt mycket i mina 
ögon och så får jag ont i halsen.

Tar du någon medicin för att 
lindra dina besvär? 
Nja, ibland när jag kommer 
ihåg det. Men det är inte så ofta 
jag gör det.

Tuva Hansson

Emma Steneröd är en av många pollenallergiker i Sverige som stöter på symptom när våren 
kommer runt hörnet.

Emma ger nys om allergi

På onsdagen meddelade Gö-
teborgs stad att de redan bör-
jat röja bort grus och flis från 
gator och cykelbanor. Trots att 
det för mindre än tio dagar se-
dan snöade.

Få har väl missat vårväd-
ret som svept in över Göte-
borg de senaste dagarna. Det 
ser till och med ut att fortsätta 
i helgen. Men chansen att det 
kommer ett snöfall till likt det 
som anlände den 6 mars finns. 
Ändå har Göteborgs stad re-
dan börjat städa bort de grus 
som under vintern spridits ut 
för att vi inte ska halka.

STEFAN RISEDAL, planerings-
ledare på Trafikkontoret berät-
tar att det är deras entreprenö-
rer som gett förfrågan på att 
börja med röjningen redan nu.

– Det är på vissa ställen vi 
har valt att börja röja redan. 
Det handlar om de ställen som 
vi vet tar lite längre tid, berät-
tar Stefan Risedal. Han fortsät-
ter:

– Det är en bedömingsfråga, 
och vi har valt att börja städa 
upp redan nu, men det är ju lite 
tidigare än vanligt. 

Stefan Risedal menar att det 
finns många som vill få undan 
gruset och flisen snabbt på 
grund av att det inte ser bra ut 
helt enkelt.

MEN VAD HÄNDER om det 
kommer ett snöfall till och det 
blir is på gångbanorna?

– Ja, då får vi helt enkelt läg-
ga ut gruset igen, säger Stefan 
Risedal. Senast den 30 april 
ska allt grus och flis vara borta 
från cykelbanor och gångvä-
gar, enligt göteborg.se.

Trafikkontoret har ansvar 
för 1390 kilometer väg, cirka 
2000 hållplatser eller hållplats-
lägen samt 490 kilometer gång- 
och cykelbanor.

TEXT OCH BILD: Bella Franzén

Nu röjs 
gatorna  
i Göteborg
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Trängsel och andlig nöd på Sahlgrenska

Göteborg: Stor brist på andligt 
stöd för muslimer inom sjuk-
vården. Trångt bönerum och 
för mycket att göra för kom-
munens två anställda.

– Vi försöker räcka till så 
gott det går, säger kommu-
nens sjukhuskoordinator Ne-
sibe Gürkan. 

Rummet i källaren på Sahl-
grenska universitetssjukhuset 
är litet och instängt, de grå be-
tongväggarna lämnar ett lätt 
eko efter varje ord. Bristen på 
luftkonditionering leder till en 
tung, kvav doft där människor 
samlas för att be. Där inne har 
Semira och Sefia just använt 
sin rast till att be och ska snart 
återvända till sina arbeten på 
sjukhuset. Män och kvinnor 
ber här tillsammans, männen 
längst fram vid dörren och 
kvinnorna bakom. Runt lunch-
tid är det fullt härinne och det 
händer att alla inte får plats. 

 – Då får man vänta, men har 
man en rast på 5-10 minuter 
hinner man inte alltid, säger 
Semira, som dessutom måste 
ta sig förbi de beende männen 
för att kunna ta en plats i rum-
mets bakre ände.

 – Vi behöver få större, upp-
repar de båda flera gånger. 

 
 Hemma i sitt kök sitter kom-

munens enda muslimska sjuk-
huskoordinator Nesibe Gür-

kan och ringer efter ideella 
personer som kan åka ut till 
stadens sjukhus.

 – Vi försöker sköta det ide-
ellt, men vi har ju andra jobb 
också och behovet är stort, sä-
ger hon. 
 
HENNES JOBB är att hitta den 
personen som är mest lämpad 
för individen som söker stöd.

 – Muslimer är ingen homo-
gen grupp, vi skiljer oss i kul-
tur, språk, hur vi praktiserar 
vår religion, kön, ålder osv, det 
går inte att skicka samma per-
son till alla. 

 Ibland kan det ta 10-15 sam-
tal innan hon hittar någon. 
Hittar hon ingen så åker hon 
ut själv. 

 
 Nesibe Gürkan jobbar 25% 

som sjukhuskoordinator och 
hennes kollega Samir Jeresi 
jobbar sedan augusti 2016 som 
sjukhusimam på 50%. Då blev 
han Sveriges andra person 
med det yrket, idag är de tre.

 Arbetsuppgifterna varie-
rar, men framförallt handlar 

det om att finnas där för musli-
mer inom sjukvården. Det kan 
till exempel vara som stöd och 
hjälp i processen när någon går 
bort. Alla har inte insikt i hur 
det svenska systemet fungerar 
vid sjukdom och dödsfall.

 – Som exempel, i muslimska 
länder begraver vi ofta våra 
döda inom ett dygn, här i Sve-
rige kan det ta flera veckor. Vi 
har nu ordnat så det inte behö-
ver ta mer än 2-3 dagar även 
här, säger Nesibe Gürkan.
 
DET ÄR OFTAST sjukhusperso-
nalen på de olika avdelningar-
na som ringer till koordinatorn 
eller sjukhusimamen när det 
behövs.

 Jobbet går även ut på att 
vara en kontaktperson mellan 
muslimska vårdtagare, sjuk-
hus och ledning. Hon berät-
tar att de även jobbar med att 
föreläsa om islam, kultur och 
religion för att öka kunskapen 
inom vården. 

 
 I bönerummet på Sahlgren-

ska är det många som inte 

känner till att det finns en 
sjukhusimam och en sjukhus-
koordinator i Göteborg.

 Att många inte känner till 
deras existens och att det tog så 
lång tid innan det ens upprät-
tades tror Nesibe Gürkan beror 
på skillnaden i kultur.

 – Vi ser det som en plikt att 
sköta om våra sjuka själva, vi 
har inget liknande den tradi-
tion som ni har här med sjuk-

huskyrkan.  Men här är det 
svårare för muslimer då många 
kommer från andra länder och 
inte känner till systemet själva, 
då kan de behöva stöd och väg-
ledning.

 – Vi försöker finnas där för 
alla, men vi räcker inte till, av-
slutar Nesibe Gürkan.
 

 

Nesibe Gürkan jobbar som sjukhusko-
ordinator på Göteborgs kommun.
 Bild:privat

”Vi försö-
ker fin-
nas där för 
alla, men vi 
räcker inte 
till”

Bönerummet på Sahlgrenska universitetssjukhuset ligger i den svårtillgängliga 
källaren.  
 Bild: Wikimedia

– Vi försöker förklara var det ligger, men det är många som inte hittar. Bönerummet på Mölndals sjukhus är mycket bättre, säger Semira som tillsammans med Seifa precis varit där inne och bett. Det kan ju komma en truck och 
köra förbi när man öppnar dörren.  Bild: Frida Granström
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Trängsel och andlig nöd på Sahlgrenska
 FAKTARUTA

 
•	 Sjukhuskyrka: Nam-

net betecknar inte en 
fysisk lokal, utan är 
ett samlingsnamn för 
kyrkornas verksamhet 
och de medarbetare 
som finns inom Sjuk-
huskyrkan. Ansvaret 
för Sjukhuskyrkan 
bärs av de lokala för-
samlingarna. I Sjuk-
huskyrkan arbetar 
präster, pastorer, dia-
koner, ordenssystrar 
och assistenter. 

•	  Sjukhusimam: Ordet 
imam används oftast 
för en muslimsk präst 
eller böneledare. En 
sjukhusimam träffar 
patienter och anhöriga 
som behöver stöd och 
religiös rådgivning. 
Informerar även vård-
personal och sjukhus-
ledning om islam. 

•	  Sjukhuskoordinator: 
Från och med 2006 
finns det personer 
som är anställda för 
att förstärka samarbe-
tet mellan sjukhusen 
och de muslimska för-
eningarna i Sverige. 
Dessa personer kallas 
sjukhus-koordinatörer 
och är själva muslimer. 
Bakom de muslimska 
sjuhuskoordinator-
tjänsterna står Isla-
miska Samarbetsrå-
det som är ett statsbi-
dragsberättigade sam-
verkansorgan.

De statliga bidragen till andlig 
vård inom sjukvården har fyr-
dubblats sen 2010, ändå står 
trossamfunden själva för det 
mesta av kostnaderna. 

– Samfunden jobbar mest 
ideellt, men det finns ett ökat 
behov av anställda inom and-
lig vård, säger Gunilla André-
asson på nämnden för statligt 
stöd till trossamfund. 
Det finns en lång tradition av 
att erbjuda andlig vård inom 
svensk sjukvård. Under många 
år ansvarade landstingen för 
att anställa sjukhuspräster, då 
kom de från Svenska kyrkan. 
1962 bestämde dock regering-
en att tjänsterna skulle drivas 
av lokala församlingar och 
trossamfund istället. Då blev 
det möjligt för andra trossam-
fund än Svenska kyrkan att 
fritt verka på sjukhusen. Sedan 
1980-talet har riksdagen gett 
statliga bidrag till trossamfun-
den för tjänster inom andlig 
vård i sjukvården. 

 Nämnden för statligt stöd 
till trossamfund, SST är an-
svariga för att dela ut detta bi-
drag. Från början gick bidraget 
nästan enbart till kristna sam-
fund, men nu har antalet olika 
religioner i Sverige ökat. 

 Gunnel Andréasson som 
jobbar på SST vill betona att bi-
draget inte betalar hela tjäns-
terna utan snarare ca 25 pro-
cent, resten betalar samfunden 
själva, och de flesta som jobbar 
inom andlig vård är ideella. 

 – Men det är klart att om bi-
draget ökar så finns det möjlig-
het att anställa fler, säger hon. 

 Att söka bidrag och att an-
ställa sjukhusimamer eller 
sjukhuspräster ligger alltså på 

trossamfundens ansvar. Att 
tillgodose utrymmen för and-
lig verksamhet ligger på sjuk-
husets.

 För muslimer i Sverige kan 
behovet vara extra stort efter 
en anställd sjukhusimam då 
de inte alltid har ett redan eta-
blerat kontaktnät i Sverige.

 – En sjukhusimam kan 
fånga upp de som inte har så 
många kontakter i Sverige eller 
som befinner sig långt hemi-
från under sin vård. På univer-
sitetssjukhusen är det vanligt, 
säger Gunilla Andréasson.

 De statliga bidragen till 
andlig vård inom sjukvården 
har nästan fördubblats sedan 
2010, från cirka fem miljoner 
kronor till knappt tio miljoner 
kronor år 2017. I 2018 års bud-
getunderlag för SST föreslås 
ytterligare ökning med en halv 
miljon kronor.

 Stödet som förmedlas via 
SST utgår totalt till cirka 70 
tjänster i olika trossamfund 
för andlig vård. Det hand-
lar dels om att utöka med fler 
tjänster och sen att möjliggöra 
för fler koordinatörerna att gå 
upp i tjänst, från 25 procent till 
minst 50 procent. 

 Förra året utökades antalet 
imamer med halvtidsanställ-
ning på sjukhusen. Från att det 
bara har funnits en sjukhusi-
mam i Sverige, finns idag tre, 
i Skövde, Göteborg och Stock-
holm.

 Runt en halv miljon män-
niskor i Sverige har sina rötter 
i muslimska länder och miljö-
er, varav knappt en tredjedel 
beräknas vara i någon mån ut-
övande muslimer.

Text: Frida Granström

Lång tradition av  
andlig vård på 
svenska sjukhus

Claire Melin är kanslichef 
på Sahlgrenska och kan berät-
ta att de just nu håller på och 
planerar för en moské på Sahl-
grenska. 

 – Det har varit ett priorite-
rat projekt under en längre tid. 
Hade vi haft rum hade det nog 
funnits en moské sedan länge, 
säger Claire Molin.
 
LOKALERNA STÅR tomma re-
dan nu, men först måste det 
undersökas om lokalerna är 
lämpliga för ändamålet. Vilket 
betyder att det kan ta upp till 
två år innan den går att använ-
da. I nuläget finns heller inget 
annat rum som de muslimer 
som vill be kan vistas i. 

 – Jag håller med om att det 
är en direkt olämplig miljö att 
vistas i där de är nu, kan ju 
komma en truck och köra för-
bi när de öppnar dörren, säger 
Claire Molin.

 
 Och särskilt lätt att hitta är 

det inte. För den som faktiskt 
tar sig ner i källaren uppstår 
genast frågan om man verkli-
gen får vara där.

 – Vi försöker förklara var 
det ligger, men det är många 
som inte hittar. Bönerummet 
på Mölndals sjukhus är myck-
et bättre, säger Semira innan 
hon springer vidare till nästa 
arbetspass. 

Text:Frida Granström

”det är en direkt 
olämplig miljö att vis-

tas i där de är nu”

Rummet är nio kvadratmeter stort och en matta täcker betonggolvet.  

 Foto:Frida Granström

– Vi försöker förklara var det ligger, men det är många som inte hittar. Bönerummet på Mölndals sjukhus är mycket bättre, säger Semira som tillsammans med Seifa precis varit där inne och bett. Det kan ju komma en truck och 
köra förbi när man öppnar dörren.  Bild: Frida Granström

Under många år ansvarade landstingen för att anställa sjukhuspräster, då kom 
de från Svenska kyrkan.  Foto:TT



GÖTEBORG6   

REDIGERAT AV:  REBECCA BENGTSSON

17 MARS 2017

I KORTHET

Göteborg: I åtta fall av tio så 
kan akutbilen hjälpa personer 
i sin hemmiljö istället för att 
de ska behöva åka med in till 
psykiatriakuten. Det började 
som ett projekt men efter po-
sitivt utfall har det nu blivit en 
stadigvarande verksamhet. 

Akutbilen eller bedömnings-
bilen som den också kallas 
började som ett projekt mel-
lan psykiatriska akutmottag-
ningen på Östra sjukhuset och 
ambulanssjukvården på Sahl-
grenska Universitetssjukhuset. 
Projektet har lett till att belast-
ningen på psykakuten minskat 
och att vanliga ambulanser fri-

görs. Nytt för 2017 är att pro-
jektet övergått till en perma-
nent verksamhet.

 Tanken med bilen är att åka 
ut till patienter som är suicid-
benägna eller upplever någon 
annan psykisk ohälsa. Akutbi-
len ser på många sätt ut som en 
vanlig ambulans men får inte 
kallas det eftersom den saknar 
bår. De patienter som behö-
ver ligga ned på grund av sitt 
medicinska tillstånd kommer 
fortfarande hämtas med vanlig 
ambulans. 

 – Det sparar mycket tid i 
vårdprocessen om vi kan pla-
cera patienten rätt direkt säger 
ambulanssjuksköterskan Hans 

Eriksson.
 Två bedömningsbilar finns 

för hela Göteborgsområdet. 
Hans Eriksson tror att det 
skulle gå att sysselsätta ytter-
ligare någon bil. På dagtid är 
han ensam i bilen men mel-
lan 17-02 på måndag till lördag 
är det alltid två personer som 
åker ut varav en har psykia-
trisk kompetens. 

 – Det har gett goda resultat 
att akutbilen kan åka ut och 
göra en bedömning och hjälpa 
patienter att få rätt vård direkt. 
Det är bara runt tjugo procent 
av de som ringt in akut som be-
höver följa med in till psykia-
triakuten, säger Jonas Eriksson 

chef på ambulansenheten på 
Sahlgrenska universitetssjuk-
huset i Göteborg. 

 När akutbilen kommer till 
platsen så gör de en första kon-
troll och en klinisk bedöm-
ning av patienten. Utifrån det 
så styr de eventuell vårdplats 
eller hjälp för patienten. Hans 
Eriksson tycker att en av förde-
larna är att samarbetet mellan 
polis och ambulans har blivit 
bättre. Polisen behöver inte åka 
ut på larm och inte heller köra 
patienten till akuten. 

 Det är några av skälen till 
att projektet blivit en perma-
nent verksamhet. 

Text: Bodil Hjelm 

Akutbilen sparar 
tid i vårdprocessen

 -Det har gett goda resultat att akutbilen kan åka ut och göra en bedömning och hjälpa patienter att få rätt vård direkt, säger ambulanssjuksköterskan 
Hans Eriksson.  Foto:Bodil Hjelm

”Det är bara  20 procent av de som ringt in akut 
som behöver följa med in till psykiatriakuten”

Flera problem i 
tågtrafiken

Västsverige: Spårproblem vål-
lar förseningar och inställda 
tåg på järnvägar genom Väst-
sverige.

 Ett växelfel nära Göteborgs 
centralstation försenar tåg på 
linjen mot Borås och Kalmar. 
Det medför också att vissa av-
gångar mellan Göteborg och 
Kungsbacka blir inställda.

  Samtidigt försenas tåg på 
stambanan mellan Göteborg 
och Stockholm av ett rälsbrott 
söder om Falköping. Trafiken 
körs på enkelspår medan lag-
ning pågår.  TT

Universitetslä-
rare plagierade 
examensarbete
Lund: En lärare vid Lunds 
universitet har ertappats med 
plagiat. En students examens-
arbete publicerades i princip 
ordagrant i en skrift, med lära-
rens namn under.

Därmed har läraren gjort 
sig skyldig till vetenskaplig 
oredlighet vid forskning, har 
en nämnd inom universite-
tet kommit fram till. Ärendet 
lämnas nu över till lärarens 
fakultet för vidare hantering, 
skriver Lunds universitet i ett 
pressmeddelande.  TT

Tillslag mot 
svartarbete i 
Strömstad
Strömstad: En arbetsgivare i 
Strömstad misstänks för brott 
mot utlänningslagen efter en 
polisinsats mot hans företag 
på torsdagen.

 Nio personer, som vistats il-
legalt i Sverige, omhändertogs 
av polisen. Alla utom en hålls 
kvar i förvar. I ett första skede 
är tre personer misstänkta för 
att ha arbetat utan tillstånd.

  Företaget är verksamt i 
livsmedelsbranschen. I närhe-
ten finns en personalbostad 
som var i så undermåligt skick 
att räddningstjänsten nu krä-
ver åtgärder, uppger polisre-
gion Väst.  TT

Skoltimmarna kan styras in i stadier 
Grundskolans tre 
stadier gör något 
av en comeback. 
De garanterade 
u nder v isn i ngs-
timmarna i grund-
skolans timplan 
ska nämligen de-
las upp mellan 

låg-, mellan- och högstadiet, 
föreslår regeringen i en propo-
sition. Tanken är att säkerställa 
att alla elever får den undervis-
ningstid de har rätt till, och att 
skolbyten inte ska innebära en 
risk för att eleven går miste om 
viktig kunskap.
  
MEN DET har visat sig att sko-

lorna inte alltid säkerställer 
att antalet timmar uppnås i 
slutändan. Med en stadieinde-
lad timplan får skolorna lättare 
att planera och stämma av un-
dervisningstiden.

 De nya bestämmelserna fö-
reslås träda i kraft den 1 juli 
nästa år.  

 TT
De stadielösa timplanerna avskaffas, föreslår regeringen. 
 FOTO: TT Bildarkiv

 FOTO: TT
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”Förödande” för ishock-
eyn med fällande dom
Malmö: En fällande misshandelsdom 
mot ishockeystjärnan Jakob Lilja skul-
le vara ”förödande” för svensk ishock-
ey, anser hans försvarsadvokat.

– Då måste vi kanske inrätta en sär-
skild idrottsdomstol för att klara av 
alla mål, säger advokaten Mats Tor-
néus.
Över två år efter att den dåvarande 
Röglespelaren Jakob Lilja, 23, cross-
checkade Malmöbacken Jens Olsson, 
32, i nacken under en allsvensk ishock-
eymatch klev de båda SHL-spelarna in 
i sal 4 i Malmö tingsrätt. Där pläderade 
kammaråklagaren Michelle Stein för att 
Lilja, numera i Linköping, skulle fällas 
för misshandel av normalgraden med 
villkorlig dom och böter som straff.

 - Hade våldet hänt utanför en hock-
eyrink hade det inte varit tvekan om 
att detta rör sig om en misshandel, och 
det en ganska ful misshandel, säger Mi-
chelle Stein.

 ”Lägga ner disciplinnämnden”
 Det ligger i spelets natur att sam-

tycka till ett visst våld, men här gick 
Lilja över en gräns, menar åklagaren. 
Försvaret anser att händelsen inte ens 
skulle ha nått allmän domstol och yr-
kade på en frikännande dom. Blir det 
en fällande dom får det ”förödande” 
konsekvenser för ishockeyn som sport, 
anser Liljas försvarsadvokat Mats Tor-
néus.

 – Då kan vi lika gärna lägga ner dis-
ciplinnämnden. Då kan vi ta alla fall di-
rekt upp till domstol, om det ska vara 
på den här nivån. Det är en viktig dom 
rent principiellt för hela Hockeysverige, 
säger han.

 Konsekvensen skulle kunna bli att 
ishockeyrelaterade misshandelsfall 
skulle strömma in till rättsväsendet.

 – Om man nu öppnar de här sluss-
portarna på vid gavel, vilket en fäl-
lande dom skulle innebära, blir det en 

oerhört stor arbetsmängd för både po-
lis, åklagare och domstol. Och vem vet, 
då måste vi kanske inrätta en särskild 
idrottsdomstol för att klara av alla mål 
som kommer dit, säger Tornéus.

 Jakob Lilja stängdes av i tio matcher, 
varav fyra omvandlades till böter, för 
förseelsen av Ishockeyförbundets disci-
plinnämnd. Detta ansåg åklagaren att 
rätten skulle ta i sitt beaktande.

 - Praxis är sådan att hänsyn tas till 

om det har utfärdats någon form av dis-
ciplinär påföljd, och det har det ju gjort. 
Men det faktumet innebär inte att det 
inte kan bli frågan om straffrättsligt an-
svar, säger Michelle Stein.

 Lilja: ”Olyckshändelse”
 Olsson, som inte skadades allvarligt, 

har själv inte anmält händelsen. Han 
anser förbundets egen avstängning 
räcker som straff för Lilja.

 – Jag ser det som en olyckshändelse i 

stridens hetta, jag har ingen mening att 
skada, sade Jakob Lilja i rätten.

 Ingen av spelarna vill prata med me-
dia om rättsfallet under pågående SM-
slutspel. Liljas Linköping inleder sin 
kvartsfinalserie hemma mot Brynäs på 
lördag medan Olssons Malmö börjar 
borta mot Växjö på fredagen.

 Dom i målet meddelas fredagen den 
31 mars. 

Daniel Kihlström/TT

Ishockeyspelaren Jakob Lilja på väg in i sal 4 i Malmö tingsrätt. Den tidigare Röglespelaren Lilja står åtalad misstänkt för misshandel av Malmöbacken 
Jens Olsson under en pågående ishockeymatch.  Foto: Björn Lindgren/TT

UTRIKES

17-åring bakom skolmassaker i östra Frankrike 
Frankrike: Den 17-årige eleven 
ska ha öppnat eld och skjutit 
mot skolans rektor och flera 
elever på en skola i Grasse i 
sydöstra Frankrike. Pojken 
ska ha varit beväpnad med ett 
gevär, två enhandsvapen och 
två granater, enligt en polis-
källa. Åtta personer skadades 
i attacken.

Pojken, som inte är känd av po-
lisen sedan tidigare, hade inn-
an dådet delat flera bilder och 
videos från amerikanska skol-
skjutningar på sociala medier, 
bland annat den ökända mas-
sakern på Columbineskolan i 
Colorado där 12 elever och en 
lärare mördades

 17-åringen sköt rektorn med 
ett jaktgevär, uppger Reuters. 
Rektorn träffades i armen, 
medan tre elever fick hagel-
skador. Samtliga vårdas nu 
på sjukhus. Enligt Christian 
Estrosi är rektorns tillstånd 
inte livshotande. Det är ännu 
oklart hur allvarliga elevernas 
skador är.

Enligt fransk åklagare hade 
17-åringen troligen varit miss-
nöjd med rektorn.

 Christian Estrosi, som leder 
regionsregeringen i området 
där skjutningen ägde rum, sä-
ger att de första indikationerna 
pekar på att gärningsmannen 
är en person med ”psykiska 
problem”, samt att fallet ”inte 

alls” utreds som terrorbrott.
Ytterligare fyra personer 

skadades i samband med den 
panik som utbröt på skolan.

 -Det var total panik. Skot-
ten kom 4–5 meter från där vi 
var. Vi trodde skytten kom mot 
oss. Vi hörde honom skrika, sä-
ger Achraf, elev på skolan, till 
fransk tv.

  en poliskälla säger till AFP 
att det verkar som att skytten 
agerade på egen hand.

Alla skolor i staden stängdes 
efter händelsen. Frankrikes 
premiärminister Bernard Ca-
zeneuve avbröt en resa i norra 
delarna av landet med anled-
ning av dådet. 

Text:TT
Oroliga anhöriga har uppmanats att hålla sig ifrån skolan i Grasse medan poli-
sen säkrar lokalerna.    Foto: Philippe Farjon /AP/TT
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GÖTEBORG: Ikväll spelar Erik Lundin 
för ett slutsålt Pustervik. Spelningen 
sålde slut så snabbt att arrangörerna 
lagt till en extra spelning nästa vecka. 
För Göteborg NU tog hiphop-sensatio-
nen en paus från studion. 

Göteborg är den stad där Erik Lundin 
spelat flest gånger, bortsett från hemsta-
den Stockholm. Det är tydligt att Göte-
borg betyder mycket för rapparen, inte 
bara för att han bott i Munkebäck utan 
snarare för att det är en stad han ofta åter-
vänder till.

– När jag spelade första gången un-
der eget namn, var det på Pustervik med 
Adam Tensta. Det känns jävligt mäktigt 
nu att cirkeln sluts, säger Erik Lundin 
över telefon. 
 
SEDAN HAN LÄMNADE artistnamnet 
Eboi bakom sig och började släppa musik 
under sitt eget namn har framgångarna 
avlöst varandra. Han har tagit hem priser 
på både Grammisgalan och P3 Guld, och 
förra året tilldelades han dessutom det 
branschtunga Musikförläggarnas pris för 
årets textförfattare. Hans texter om ra-
sism och identitet berör många, men att 
han skulle vara en politisk rappare håller 
han inte med om. 

– Jag är ingen politisk rappare. Det har 
blivit mycket det nu, eftersom politik är 
en del av min och vår historia från orten. 
Men det är en del av Sverige så det jag 
skriver är svensk historia. Om någon tit-
tar på det här i framtiden vill jag inte att 
de bara ser artiklarna från de stora med-
iehusen, de målar ofta upp en bild som 
inte är sann. 

Låten Annie Lööf har spelats över fyra 
miljoner gånger på Spotify och vissa har 
fått för sig att det är en hyllning till po-
litikern eller centerpartiet. Men titeln på 
låten var bara en ordlek. 

– Hon har glimten i ögat och bra folk 
runt sig, hon fattar att det här inte är en 
hyllning. Det är väl ganska ovanligt att 
rappare hyllar politiker.  

SENASTE SLÄPPET Välkommen hem 
följer upp 2015 års hit Suedi, en låt som 

handlar om att vakna upp och inse att 
man är svensk – trots vad samhället 
och vännerna sagt. 

– Man vaknar upp och inser att 
man kan språket, man har sina sista 
fyra, man kommer härifrån. Man är 
svensk. Välkommen hem är en direkt 
uppföljning  till Suedi. 

Erik Lundins mamma är från Sve-
rige och hans pappa är från Gambia. 
Under den senaste resan till det andra 
så kallade hemlandet, där Eriks syster 

nyligen gifte sig, fick låten ännu mer 
mening. 

– Man börjar titta sig omkring och 
inser vad man är stolt över, man kän-
ner stolthet för det man kallar hem. 
Det handlar om att komma till en 
plats och oavsett hur man ser ut eller 
var man kom ifrån, få höra välkom-
men hem för det är ju ditt hem. Det 
finns såklart brister, men Sverige är 
ett bra land att leva i.

 Innan vi lägger på säger Erik att 

de bunkrat upp rejält med merch in-
för de två spelningarna, tröjorna med 
Suedi över bröstet har sålt som smör. 
Eftersom kvällens spelning sålde ut så 
snabbt satte Pustervik in en extrakon-
sert på onsdag nästa vecka. Den är i 
skrivande stund inte slutsåld, så den 
som vill lägga vantarna på en av de 
åtrovärda tröjorna vet nu vart den ska 
bege sig.

Hilma Lundwall

Erik Lundin: ”Min historia 
är också svensk historia”

Erik Lundin på Music and Arts 2016.  FOTO: Vilhelm Stokstad/ TT

Krönika: Kvinnoförtryck tvättat i feminism 
NYLIGEN KOM JAG i kontakt med en 
ny medieplattform som marknadsför 
sig som feministiska och antirasistiska.  
Äntligen, tänkte jag. Så jag började följa 
plattformen på Facebook. 

Ganska snart såg jag att de postade 
artiklar som ”maxa fettförbränning-
en” och ”här är sju dolda sockerbom-
ber”. De här artiklarna tillsammans 
med artiklar om hur du blir din egen 
bästa vän och tränar dig i självmed-
känsla kan liknas vid ett manipulativt 
kärleksförhållande – du vet, när din 
partner säger att du är fantastisk ena 

timmen, äcklig nästa och inget du gör 
är bra nog. Det här sätter fingret på en 
modern kvinnofälla – marknadsföring 
genom feminism, oavsett innehåll. 

DET ÄR EN STOR skillnad på att vara 
feminist och göra feminism. Att jag ra-
kar benen inför lördagsdejten kommer 
aldrig att vara en feministisk hand-
ling, att kvinnor överhuvudtaget bör-
jade raka sig beror på att herr Gilette 
i början av 1900-talet såg en chans att 
dubbla sin försäljning genom att mark-
nadsföra rakhyvlar för kvinnor. Att jag 

däremot väljer barnböcker med starka 
kvinnliga huvudkaraktärer i present 
till mina brorsbarn är en feministisk 
handling.

Det är helt okej att alla mina val inte 
är feministiska, vi är alla produkter av 
ett patriarkalt samhälle och så länge 
vi inte vill ställa oss helt utanför det 
kommer vi till viss del att spela på dess 
regler. Men att tvätta kvinnoförtryck i 
feminism kommer aldrig befria oss och 
det är dags att vi säger ifrån. 

Hilma LundwallHilma Lundwall

Ikväll spelar den prisbelönta rapparen för ett slutsålt Pustervik
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Mycket öl, men också Shakespeare 
och allsvensk uppladning – Göteborg 
bjuder på många olika sorters helgak-
tiviteter. 

GBG BEER WEEK
Gbg Beer Week kör igång för tredje året 
i rad. Ölfestivalen lockar människor 
från hela Sverige och har upp mot 100 
evenemang utspridda över hela veckan. 
Bland annat kan du gå en ölvandring 
genom staden, eller gå på porterprov-
ning i en gammal portertunna. 

HAMLET 
Den klassiska historien skriven av Wil-
liam Shakespear spelas nu på folktea-
tern i Göteborg. Pjäsen hade premiär 
den 4 mars och spelas till och med den 
19 april. Denna moderna uppsättning 
av Hamlet blandar klassisk teater med 
dans och beskrivs i flera recensioner 
som fartfull och underhållande. Biljet-
ter går att köpa från 120 kronor. 

IFK GÖTEBORG – KALMAR FF
På lördag tar IFK Göteborg emot Kal-
mar FF i en träningsmatch på Ullevi. 
Den första april drar allsvenskan igång 
och för den som vill se vad de båda la-
gen har att erbjuda inför kommande sä-
song finns biljetter att köpa från 70 kro-
nor styck.

ST: PATRICK’S DAY
Grön öl, gröna kläder och på vissa stäl-
len gröna kanaler är bara några sätt att 
fira Irlands nationaldag. Dagen firas 
över hela världen och Göteborg är inget 
undantag. Olika irländska pubar i Gö-
teborg anordnar evenemang till minne 
Irlands skyddshelgon Sankt Patrik. The 
Dubliner firar hela helgen och för den 
som är ute efter grön öl lovas detta på 
Flying Barrel. 

    
   Teo Kristjansson

Hamlet och 
St: Patrick i 
Göteborg till 
helgen

Blod, gift och intriger möter åskådaren  i 
Hamlet.  Foto: Folkteatern press

Fyra festligheter under femtiolappen 
Sista helgen innan lönen kommer kan 
det vara svårt att få slantarna att räcka 
till konserter eller 3D-bio. Göteborg 
Nu tipsar om helgaktiviteter som inte 
kostar en förmögenhet

GÅ PÅ MUSEUM 
Museerna är tyvärr inte gratis för alla, 
men för den som är under 25 år, stude-
rande eller senior så är inträdet gratis. 
För resterande kostar en årsbiljett 40 
kronor. Göteborgs stadsmuseums nya 
utställning ”Göteborgs födelse” är ett 
hett tips. 

GÅ PÅ QUIZ
Quiz och Göteborg har gått hand i hand 
under en lång tid. För den som vill tes-
ta sina kunskaper kör Plain kitchen all-
mänbildningsquiz på fredag och på 
söndag håller Notting hill sitt populära 
musikquiz. 

NJUT AV DE FÖRSTA VÅRTECKENEN 
Väderprognoserna visar att det ska bli 
fint väder i helgen. Slottsskogen, Vasa-
parken och Kungsparken är bara någ-
ra parker du kan besöka gratis. Kanske 
är det dags för årets första glass eller 

så kan du sätta dig och njuta av solen 
medan den skiner. 

SE OM SKAM INFÖR DEN NYA SÄ-
SONGEN
Om du valt att fira St Patrick’s day el-
ler spenderat en dag på Gbg Beer Week 
kanske energin inte är på topp dagen 
efter men vad passar då bättre än att 
se om vinterns stora tv-succé Skam? Sä-
song 4 är påväg och det kanske är bra 
att friska upp minnet.      

Teo Kristjansson

GÖTEBORG: En gång om året anordnas 
Gbg Beer Week i Göteborg. Det är ett 
evenemang som samlar ölentusiaster 
från hela Sverige. Under veckan kan du 
besöka olika pubar, krogar och restau-
ranger för olika event. Veckan avslutas 
med öl och Whiskeymässan där flera 
utställare från alla möjliga olika bryg-
gerier presenterar sina olika ölsorter.       

Microbryggerierna blir allt fler i Göte-
borg vilket har bidragit till allt fler oli-
ka sorters öl går att hitta på de olika 
krogarna i staden. Målet med eventet 
Gbg Beer Week är att få ölkulturen i 
staden att växa ännu mer. 

 Peter Olafsson är en av grundarna 
till Gbg Beer Week. Han och kollegan 
Fredrik Berggren fick idén från Gre-
at American Beer Festival som hålls i 
Denver varje år. Under de två åren som 
de arrangerat veckan har efterfrågan 
ökat.

 – Jag och Fredrik drog igång det här 
för tre år sedan och det har växt sedan 
dess. I början hade vi kanske 70 event 
men nu har vi upp mot 100 stycken. 
Tanken är att vi ska få ett större fokus 
på ölkulturen i Göteborg, för det är här 
som kulturen växer som mest, säger 
Peter Olafsson.

BAKOM EVENTEN ligger mycket jobb. 
Samarbetet mellan arrangörerna och 
eventskaparna börjar tidigt varje år.

 – I början av året samlade vi lokala 
bryggare och krögare och pratade om 
våra visioner för veckan. Sedan fick de 
som ville vara med anmäla sitt intres-
se. Det kan vara enskilda pubar eller 
bryggerier, men oftast så sammarbetar 
de tillsammans, säger Peter Olafsson 
och fortsätter:

 – Vi försöker kombinera öl med mat, 
eftersom den vanligaste associationen 
mellan alkohol och mat är vin. Därför 

har vi olika event för just det. Vi har 
också sett att det har blivit populärare 
med vegetarisk och vegansk mat de se-
naste åren, så några av evenemangen 
har hakat på den trenden. 

MÅNGA BRYGGERIER och restaurang-
er väljer att samarbeta under veckan. 
Den veganska restaurangen Blackbird  
ska hålla ett event tillsammans med 
Sigtuna bryggeri, där besökarna kan 
prova olika ölsorter med vegansk mat. 
Men det sker också ännu mer oväntade 
samarbeten. 

 – I år så är det lite märkligt för det är 
flera glassevent som ska hållas. Bland 
annat har glasscaféet Lejonet och Björ-
nen ett samarbete med bryggeriet Be-
erbliotek. De ska ta fram öl som passar 
bra till glass, vilket är jättekul, säger 
Peter Olafsson. 

Teo Kristjansson

Göteborg lockar törstiga
ölälskare från hela landet
Ölfestivalen är tillbaka för tredje året i rad

Gbg Beer Week börjar idag, med besökare från när och fjärran.  Foto: TT 
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Sudoku

När du går till jobbet eller skolan imor-
gon kommer du kanske se några grön-
klädda, ihoptejpade personer som 
stressar fram från en pub till en annan. 
Det är nämligen dags för Saint Patricks 
day.
 
Den 17:e mars är Irlands nationaldag, 
också känt som Saint Patricks day. Om 
du vill vara med och fira denna högtid 
ska du klä dig i grönt. Varför? Jo, för att 
enligt traditionen undvika att någon 
nyper dig! 

I Göteborg kommer Saint Patricks 
day att uppmärksammas på olika sätt. 
Det kommer finnas möjlighet att lyssna 
på livemusik och vara med i ett äkta ir-
ländskt ”three legged race”. 

Ett ”three legged race” går ut på att 
man två och två binder ihop de ben 
man har intill varandra och därmed får 
tre ”ben” sammanlagt. Denna happe-
ning har etablerat sig i Göteborg sedan 
några år tillbaka. 

Dagen firas till minnet av Irlands 
skyddshelgon Patrick. Saint Patrick var 
den som förde kristendomen till Irland. 
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Imorgon är
en grön dag! 

Två glada festprissar helgar en anrik irländsk 
tradition.  Foto: Wikimedia

Vissa har redan börjat fira!  Foto: Bodil Hjelm

Författaren och ledamoten av Svenska 
akademien, Torgny Lindgren, avled på 
torsdagskvällen. 

Torgny Lindgren föddes 1938 och växte 
upp i Västerbotten. Han arbetade som 
lärare i Småland innan han på heltid 
ägnade sig åt sitt författarskap. Det sto-
ra genombrottet kom 1982 med roma-
nen Ormens väg på hälleberget, som 
även uppmärksammades internatio-
nellt. Efter det skrev han ett 30-tal böck-
er, bland annat Pölsan, Norrlands akva-
vit och Hummelhonung. 2014 kom hans 
sista bok, Klingsor. 

I SAMBAND MED att den boken släpptes 
gjorde han en intervju med tidningen 
Senioren. Då berättade han att han skrev 
sina böcker för hand i ett hörn av köks-
soffan. Sen fick hustrun Stina skriva rent 
de handskrivna orden på datorn.  

Torgny Lindgren valdes in i Svenska 
akademien 1992, där han efterträdde 
språkforskaren Ture Johannison på stol 
9. Torgny Lindgren blev 78 år gammal.
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En folkkär författare har gått ur tiden
Torgny Lindgren i samband med sin 75-årsdag 2013.  Foto: TT

”Torgny var en 
storartad berät-
tare i ett existen-

tiellt rum som han 
skapade själv, och 
som han är ensam 

om, ett tonfall 
som kommer att 

förbli unikt levan-
de i svensk prosa”

- PO Enquist
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