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Krister Höckerstedt, professor emeritus 
och hedersmedlem i Finska Läkaresäll-
skapet har nyligen gett ut sina memoa-
rer ”Lever för liv”. Boken har skrivits av 
Mardy Lindqvist, pensionerad redaktör 
vid Hufvudstadsbladet och utgivare är 
Finska Vetenskaps-Societeten. Boken 
baserar sig på ett stort antal intervjuer 
som Lindqvist gjorde med Höckerstedt 
under ett och ett halvt års tid.

Boken beskriver Höckerstedts färd 
från barndomen i den nordliga gräns-
staden Torneå till Helsingfors, skol- och 
studieåren med idrottsengagemang, 
spex och övriga aktiviteter, hans yr-
keskarriär som kirurg och professor 
och hans nationella och internationella 
kontakter.

Tidigt blev levern det organ vars 
funktion och sjukdomar Krister Höck-
erstedt fokuserade på både kliniskt och 
i det mycket aktiva och produktiva ve-
tenskapliga arbetet. Levern är ett organ 
som människan inte kan leva utan, och 
det finns ingen teknik som kan ta över 
leverns funktion i likhet med dialys hos 
njurpatienter. När levertransplantatio-
ner började utföras på vissa sjukhus i 
världen, väcktes intresset också på Ki-
rurgiska sjukhuset. Krister Höckerstedt 
beslöt tillsammans med sin dåvarande 
chef, professor Teddy Scheinin, och en 
stor grupp kolleger och annan personal 
att sätta sig in i operationstekniken och 
den omfattande övriga behandling som 

dessa operationer krävde, såväl genom 
utländska studiebesök som genom ett 
stort antal transplantationer på grisar. 
Vi får följa denna framgångshistoria 
från den första levertransplantationen 
i Norden 1982 ända till vår tid och ta 
del av de strålande resultaten hos såväl 
vuxna som barn. Parallellt med trans-
plantationerna växte leverenheten på 
Kirurgiska sjukhuset till landets klart 
ledande leverklinik omfattande alla 
former av krävande leverkirurgi.

Redan då Kirurgiska sjukhuset, i 
folkmun kallad Kirran, år 1988 fyllde 
100 år överskuggades jubileet, vars 
festkommitté Krister Höckerstedt ledde, 
av mörka moln. Kirran hotades nämli-
gen av nedläggning. Under många år 
fördes en seg kamp för Kirrans framtid 
med Höckerstedt som en av förgrunds-
gestalterna. Kirran är ännu idag ett 
sjukhus inom Hucs, men leverkirurgin 
flyttade för många år sedan till Mejlans 
sjukhusområde.

En annan kamp som beskrivs i boken 
är läkarnas protest mot HNS-ledningen 
i början av 2000-talet, en kamp som 
slutade i utbyte av sjukvårdsdistriktets 
vd och arbetsfred för läkare och övrig 
personal. Också denna gång hade Kris-
ter Höckerstedt en synlig roll.

Boken ger också en inblick i Krister 
Höckerstedts imponerande engage-
mang i olika stiftelser och föreningar i 
Finland, Norden och Europa. 

För vem är boken skriven? För dem 
som stått Krister Höckerstedt nära i yrket 
är boken intressant. Kolleger inom andra 
specialiteter, vårdpersonal och lekmän 
finner säkert vissa kapitel mindre intres-
santa, eftersom boken innehåller sådant 
som de inte har bakgrundskunskap om. 
Boken är välskriven, lättläst och kan 
varmt rekommenderas.
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