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– Jag har inte översatt rakt av, utan börjat väldigt fritt. Men har jag velat behålla samma antal stavelser och så. Det ska stämma  med låtarna, säger Mikael Koenen. FOTO: BELLA BRYNGELSON

Drömmen om 
att vara 
först 
slog in

Ardavan Khoshnood, medicinskt ansvarig läkare, vill uppmana 
folk att ta gemensamt ansvar och vaccinera sig. HÄSSLEHOLM A3

■ Pandemin har påverkat 
bostadsmarknaden på fl era 
sätt. Nu letar både hässle-
holmare och storstadsbor 
stugor i Hässleholms kom-
mun. HÄSSLEHOLM A2

Priser stiger 
på fritidshus

SPORT

Äntligen OS-debut
35-årige stjärnmålvakten 
Andreas Palicka OS-debuterar 
när svenska handbollslandsla-
get möter Bahrain. B5

Döms för försök 
till utpressning
HÄSSLEHOLM A4

Drar tillbaka 
restaurangbud
OSBY A9

Det måste få 
konsekvenser att 

strunta i fängelsestraffet. 
LEDARE A22
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■ Efter ett år av väntan fi ck 
Mikael Koenen besked 
om att bandets låttolkning 
blivit offi ciellt godkänd av 
sångaren Van Morrisons 
musikbolag.

– Det är så nytt fortfa-
rande. Vi är nog fortfarande 
i en slags euforisk chock! 
säger han. HÄSSLEHOLM A5

"Viktigt tänka på andra" 



hässleholm
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Utanför Qpoolen får folk munskydd och köar in för att vaccineras. Sedan förra veckan har många lediga tider varit tillgäng-
liga över hela Skåne, inklusive i Hässleholm. FOtO: ShARON WONG

Ardavan Khoshnood har koll på patienterna som vaccinerats 
sig och är redo för att eventuellt behöva ge vård.

häSSLEhOLm
Vaccineringen mot co-
vid-19 har saktat ner 
i skåne med många 
obokade tider och önsk-
ningar om att skjuta 
fram andra dosen. 
–  Det är viktigt att tän-
ka på andra medmän-
niskor, säger Ardavan 
Khoshnood.

Ett likartat mönster med 
många lediga vaccintider 
ses över hela Skåne sedan i 
slutet av förra veckan. An-
ledning till detta kan han 
endast spekulera i men 
Ardavan Khoshnood, spe-
cialistläkare i akutsjuk-
vård och medicinskt 
ansvarig läkare på Macc 
Scandinavia, vill se fort-
satta uppmaningar från 
både riks- och regional 
nivå till att vaccinera sig.

– Jag tror att det dels kan 
bero på att det är semes-
tertider men också att vi 
har gått ner i ålder, att ung-

domar tänker att de kan ta 
god tid på sig, säger han 
och är kritisk till det som 
han tycker är ett indivi-
dualistiskt synsätt.

– Det handlar inte om 
en själv. Det stora proble-
met är att man kan smitta 
vidare och vidare så att nå-
gon dör eller så att hela 
samhället lamslås.

enligt statistik från Re-
gion Skåne ses en viss ök-
ning av smittspridningen, 
vilket Ardavan Khoshnood 
tycker är en tydlig indika-
tion på vikten att vaccinera 
sig.

Kenneth Kronohage, 
delägare på företaget Mac 
Scandinavia som utför 
vaccineringen på Qpoolen 
i Hässleholm, delar käns-
lan av bekymmer när hös-
ten närmar sig.

– Det handlar om oli-
ka prioriteringar. Många 
är kanske oroliga för att 
eventuella biverkningar 

ska påverka semestern el-
ler så är de bortresta, säger 
Kenneth Kronohage.

– Det är inte så smart 
utan man borde passa på 
inför hösten då vi kan-
ske väntar ett eventuellt 
utbrott. Det var samma 
förra sommaren då vi fick 
lite andrum innan hösten,  
men minnet är ju kort.

Kenneth Kronohage be-
rättar att biverkningarna 
har varit begränsade hos 
de nästan 100 000 per-
soner som företaget har 
vaccinerat. Han tillägger 
att det dessutom har skett 
färre allergiska reaktioner 
än förväntat.

–  så det är mycket bra 
vacciner. Det vi erbjuder 
är Moderna och Pfizer. 
Många önskar Pfizer men 
det är exakt samma kon-
struktion och teknologi 
med mRNA, säger han, 
och jämför det med Alve-
don och Panodil som båda 

har paracetamol som verk-
sam substans.

Ardavan Khoshnood är 
medveten om att många 
väljer att avstå från att vac-
cinera sig helt och hållet av 
olika anledningar. Bland 
annat finns det oro för bi-
verkningar eller framtida 
konsekvenser, vilket han 
tycker att man ska bemöta 
genom att upplysa och ge 
fakta. 

– Det är ingen hemlighet 
att man inte vet något om 
framtiden men vad man 
däremot vet är vad som 
händer med covid, säger 
han.

– Vi har ansvar för vår 
egen person men också 
ansvar för våra medmän-
niskor och landet i stora 
hela. 

som medicinskt ansvarig 
läkare är Ardavan Khosh-
nood på plats i Qpoolen 
för första gången under 
fredagen för att se så att allt 

fungerar som det ska. Han 
sitter framför ett av målen 
och har full överblick över 
patienterna som precis har 
vaccinerats sig.

Uppe på läktaren sitter 
de 15 minuter och nere på 
planen är det 30 minuter 
för de som tidigare har haft 
allergier.

Trots att det är väldigt 
sällsynt med allvarliga re-
aktioner efter vaccinering-
en har de alltid antingen 
en specialistläkare eller 
specialistsjuksköterska i 
akutsjukvård på plats.

– Vi har hög beredskap 
ifall något händer. Folk 
ska känna sig trygga att 
bli vaccinerade, säger Ken-
neth Kronohage.

Sedan vaccineringen 
påbörjades i Hässleholm i 
juni har runt 11 000 vac-
cinerats, vilket också är nå-
got lägre än vad Kenneth 
Kronohage hade hoppats 
på.

– Det är ungefär 20 000 
i kommunen och vi trodde 
det även skulle komma 
från angränsande kommu-
ner också, säger han.

Nästintill inga avbok-
ningar har gjorts medan 
många önskemål om om-
bokningar av andra dosen 
har ökat under semester-
tiderna. Enligt Kenneth 
Kronohage leder detta till 
en obalans i antalet vac-
cindoser.

–  Vi får in andra dosen 
exakt sex veckor efter för-
sta dosen. Så det går inte 
att garantera att man får en 
andra dos om man skjuter 
upp sin tid. Då konkur-
rerar man istället om andra 
personers första dos. 

–  Vi får inte heller glöm-
ma vilket fantastiskt pri-
vilegium det är att vi har 
möjlighet till en massvac-
cinering så här fort.

sharon Wong
sharon.wong@nsk.se

”Viktigt tänka på andra”
   n Covid-19. Många lediga vaccintider i Skåne oroar inför hösten

Totalt jobbar 14 stycken i Qpoolen för att vaccinera. Däri-
bland värdar som delar ut munskydd och visar rätt. 

Elsa Nermark, underläkare, är en av personalen som vac-
cinerar på Qpoolen. 

Martin Nilsson, 20 år, från Hässleholm, säger att han vac-
cinerar sig för att få stopp på pandemin. 


