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Den 25 mars nåddes vi av sorgebudet att 
Teddy Scheinin hade avlidit i sviterna 
av ett olycksfall fyra veckor tidigare. 
Theodor Mikael Scheinin var född den 
4 december 1924 i Helsingfors och blev 
således 81 år gammal. 

Teddy Scheinin blev medicine licentiat 
1951 och disputerade för doktorsgraden 
1958. Teddy hade ett ovanligt brett re-
gister inom kirurgin, han var specialist 
i allmän kirurgi, thorax-, hjärt- och 
kärlkirurgi samt gastroenterologisk 
kirurgi. Han arbetade vid Johns Hop-
kins Hospital 1962–63 inbjuden av 
thoraxkirurgiska föreningen i USA som 
mottagare av Evarts Graham Memorial 
Traveling Fellowship. Han verkade som 
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biträdande överläkare vid Uleåborgs 
universitetscentralsjukhus 1963–64 
och vid Åbo universitetscentralsjukhus 
1964–67 samt var biträdande professor 
vid sistnämnda klinik åren 1967–71. 
År 1971 utnämndes han till professor i 
kirurgi vid Helsingfors universitet och 
överläkare för IV kirurgiska kliniken, det 
sjukhus där han gjorde sitt livsverk.

Teddy var aktiv inom ett stort antal för-
eningar: generalsekreterare för Nordisk 
Kirurgisk Förening 1971–79 och kallad 
till hedersmedlem 1985, ordförande för 
Finska Läkaresällskapet 1979 och kallad 
till dess hedersmedlem 1985 samt ordfö-
rande för Gastroenterologiföreningen i 
Finland 1983–84 och kallad till heders-

medlem 1986. Han var ordförande för 
Kirurgföreningen i Finland 1984–85 ef-
ter ett fl ertal år i dess styrelse och utsågs 
till hedersmedlem 1987. Vidare var han 
styrelseledamot i Angiologiföreningen 
i Finland 1972–87 och var medlem av 
det vetenskapliga rådet vid International 
College of Angiology 1968–83. Han var 
styrelseledamot i European Society of 
Surgical Oncology 1981–88 och delegat 
för Finland i Société Internationale de 
Chirurgie 1985–89. Han var medlem 
av Cancerstiftelsen i Finland 1979–88 
och styrelseledamot 1985–88. Teddy var 
medlem av medicinska sakkunnignämn-
den vid Sigrid Jusélius Stiftelse1986–95 
och fungerade som dess ordförande i 
sex år. År 1989 fi ck Teddy den kanske 
största utmärkelse en kirurg kan erhålla 
då han blev kallad till hedersmedlem i 
American College of Surgeons, vilket 
har förunnats endast ett fåtal kirurger i 
Norden och vilket utgjorde ett bevis för 
Teddy Scheinins goda internationella 
renommé.

Då Teddy utnämndes till professor 
och överläkare för Kirurgiska sjukhu-
set 1971 började en ny era i sjukhusets 
anrika historia. Det var under hans tid 
man började tala om ”Kirrans anda” 
på ett sjukhus där både personal och 
patienter stortrivdes. Under sina 19 år 
som ”Chefen” utbildade han närmare 
hundra kirurger, av vilka många i dag 
innehar ledande kirurgtjänster runtom 
i landet. Det var svårt att få en tjänst 
för specialistutbildning på Kirran, 
och att bland ett stort antal sökande 
bli vald var redan i sig en stor merit, 
eftersom det innebar en garanti för ut-
märkt yrkeskunskap. Detta goda rykte 
är nog nästan enbart Teddys förtjänst. 
Han sparade inte på sina egna krafter 
för att hålla sjukhuset under kontroll, 
ibland föreföll det som om Teddy kände 
nästan alla patienter som låg inne på 
avdelningarna. Ronderna var grundliga 
och assistenterna läste noga på alla 
sjukberättelser kvällen innan för att 
inte göra bort sig under ronden. Även 
om så skedde blev man inte utskälld, 
det räckte med en menande blick, vil-
ken man inte ville utsätta sig för ånyo. 
Teddy var noggrann med att patienten 
skulle stå i centrum och att man talade 
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patientens språk. Förutom de inhemska 
språken talades engelska, tyska, franska 
och ryska på sjukhuset. I allmänhet 
fanns det alltid någon assistent som 
behärskade patientens språk, vilket 
gjorde att Kirran blev det sjukhus dit 
diplomatkåren sökte sig för vård. En 
gång låg en spansk diplomat inne på 
avdelningen, och före överläkarronden 
hade avdelningsläkaren lärt sig sjukbe-
rättelsen på spanska. Detta imponerade 
stort på Teddy, och resten av ronden 
skedde med en småleende professor. 
Teddy krävde energi, målmedvetenhet 
och kunskap av sina assistenter, egen-
skaper som han själv besatt. Teddy var 
en virtuos som kirurg med ett verkligt 
brett register. Operationerna skedde i 
anatomiska plan med liten blödning, 
och Teddy lärde sina assistenter att det 
viktigaste inte är snabbheten utan ope-
rationsresultatet. Teddy poängterade att 
den kirurgiska kunskapen fi nns mellan 
öronen inte i händerna och komplika-
tioner som kunde ha undvikits tolerera-
des inte. Det var en ära att få assistera 
Teddy under hans operationer; man 
fi ck alltid lära sig något nytt och blev 
alltid lika imponerad av hans kirurgiska 
talang och teknik. Teddy utförde ett 
imponerande antal stora gastroentero-
logiska operationer, speciellt av magsår 
och olika cancerformer. Han var även 
en synnerligen skicklig kärlkirurg och 
skapade en ny skola för blivande kirur-
ger på området. Teddy var vänsterhänt 
men kunde nästan lika väl använda sin 
högra hand, ett typiskt exempel på en 

ambidexter förmåga, vilket är en god 
egenskap för en kirurg.

Vetenskapen och forskningen var 
viktig för Teddy, och assistenter som inte 
sysslade med vetenskapliga projekt blev 
inte långvariga i huset. Förteckningen 
över hans publikationer är lång: över 
200 publikationer om cirkulerande 
cancerceller, experimentell kärlkirurgi, 
tumörmarkörer, proximal selektiv 
vagotomi, desmoida tumörer, hormon-
receptorer och levertransplantation. 
Forskningen syftade till att förbättra 
både diagnostik och behandling av 
patienter med kirurgiska sjukdomar. 
Teddy fungerade som kustos vid över 
40 doktorsdisputationer, vilket är ett 
synnerligen stort och imponerande antal 
för en kirurgisk klinik.

Med sin arbetsgrupp genomförde 
Teddy landets första levertransplanta-
tion år 1982, den utfördes på Kirran och 
var den första i Norden. 

Teddy var en karismatisk person som 
charmade både män och kvinnor med 
sitt varma sätt. Han använde aldrig 
hårda ord och var aldrig högljudd. Hans 
personlighet utstrålade energi, målmed-
vetenhet, säkerhet och pålitlighet.

På fritiden lyssnade Teddy på både 
klassisk och modern musik samt läste 
olika slags litteratur. På somrarna var 
det skärgård och segling som gällde, och 
efter pensioneringen blev golf hans stora 
intresse. Karakteristiskt för Teddy var 
att han läste allt om regler, teknik, och 
annat om golf redan från början så att 
han behärskade bakgrunden till spelet. 

Efter pensioneringen reste Teddy med 
sin hustru runtom i världen och besökte 
ett fl ertal golfbanor.

Teddy avporträtterades på sin 50-
årsdag 1974 av Eva Cederström, och 
porträttet hänger i aulan på Kirran. 
Porträttet avspeglar Teddys personlighet, 
och att det inte är ett vanligt traditionellt 
porträtt har säkert sin bakgrund i ett 
önskemål av den avporträtterade själv.

Teddy sörjs främst av sin hustru Babo 
(Barbro), sina tre söner, barnbarnen och 
övriga släktingar, kirurgkolleger, vänner 
och forna elever samt patienter.

Den främsta företrädaren för modern 
kirurgi i Finland har gått ur tiden.
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