
   

 

   
 

Till minne av Berndt Kjessler 19340115-20200410 
 

Berndt Kjessler avled i Stockholm 20200410 i sviterna efter en 

operation, vid en ålder av 86 år.  

Närmast anhöriga är hans maka Marianne, sönerna Michael och 

Thomas med familjer samt syskonen Björn, Yvonne och Pieter. 

Berndt Kjessler disputerade och utnämndes till docent vid Uppsala 

universitet 1966. Hans huvudsakliga forskningsområden var genetik 

och andrologi. Under åren 1978 till 1998 var han professor inom 

ämnet obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet och byggde 

upp dess forskningskultur. Han var även klinikchef på Kvinnokliniken 

mellan 1978 och 1994. Mellan 1980 och 1984 var han biträdande 

chefläkare vid Regionsjukhuset i Linköping. 

Andra må skriva om Berndt Kjesslers forskning och akademiska verksamhet. Vi från Svensk Förening 

för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) vill belysa hans betydelsefulla roll inom vår förening, där han 

var ordförande mellan 1986 och 1988. 

Berndt Kjessler brann för att fortbildningen och utvecklingen inom ämnet obstetrik och gynekologi 

skulle förbättras. Detta i kombination med hans innovativa förmåga ledde till att han initierade och 

genomförde bildandet av SFOGs Arbets- och Referensgrupper (AR-Grupper) med syfte att 

sammanställa vetenskap och beprövad erfarenhet inom området. Grupperna är också styrelsens 

expertrådgivare. Medlemskap i en AR-Grupp är öppet för alla SFOG-medlemmar och grupperna 

startas på initiativ från enskilda medlemmar. För närvarande finns 19 AR-Grupper, som täcker 

specialitetens många områden- Tills idag har grupperna givit ut 81 ARG-rapporter, vilka kan 

beskrivas som ”State of the Art”- dokument. Dessutom står AR-Grupperna bakom de SFOG-riktlinjer 

och SFOG-råd, som behandlar aktuella kliniska frågor- det har redan kommit 4 råd som rör Covid-19 

infektioner bland våra patienter. 

Det unika med AR-grupperna är att kollegor från olika åldrar och erfarenheter får möjlighet att 

träffas och utbyta erfarenheter om sina specialintressen. I slutänden är det våra patienter som drar 

nytta av det omfattande ideella arbete, som utförs inom AR-Grupperna. Oräkneliga kvinnor har tack 

vare Berndt Kjesslers geniala idé erhållit förbättrad vård, såväl vad gäller omhändertagande som 

diagnostik och behandling. SFOG har mycket att tacka Berndt Kjessler för. Vi gör det bland annat 

genom att årligen, sedan 1995, utdela ett ”Berndt Kjessler pris” till någon i föreningen, som gjort 

berömliga insatser för utbildning och utveckling inom obstetrik och gynekologi. 

Berndt Kjessler var en skarpsynt och sträng granskare av vetenskapliga artiklar och rapporter. Han 

var också en briljant retoriker. Många är vi kollegor som minns hur han inledde ett av sina 

uppskattade tal vid en av kvinnoklinikens tillställningar: ”Det ska bli intressant att höra vad jag har 

att säga idag”. Han sade det med glimten i ögat men det var förmodligen sant. Det var alltid 

intressant att få ta del av en alldeles särskild människas tankesätt. Han var en lysande förebild med 

sin intellektuella skärpa och etiska stringens. 



   

 

   
 

Berndt Kjessler har lämnat byggnaden och en unik röst har tystnat. Det blir en utmaning för oss, som 

är kvar, att fylla ut mästarens kostym. Vi har störst möjlighet att lyckas om vi strävar på i Berndt 

Kjesslers anda. 

Sveriges obstetriker och gynekologer har sorg och våra tankar går till familjen. Vi minns Berndt 

Kjesslers gärning med stolt glädje och tacksamhet. 

 

För Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi 

Eva Uustal, ordförande SFOG 2020 

Ove Axelsson, arbets- och referensgruppsamordnade (ARGUS 2020) 


