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ORRESPONDENS KORRESPONDENS 

Intryck från två dagar på en vårdcentral
Det första som slår mig är: varför

skall alla vårdcentraler se likadana ut?
Denna våning är dock om möjligt säm-
re disponerad än de flesta andra jag va-
rit på. Korridoren är ett instängt plotter
av dörrar och röda »upptagetlampor». 

Det andra som slår mig är läkarens
indifferens mot den månadslånga kön
av dikterade journalanteckningar som,
kippande efter andan, ligger och väntar
på sekreterarnas omhändertagande.
Han säger till mig att så har det varit
länge.

– Hur länge?
– Få se nu när var det jag började

jobba här… ?
Jag tänker: gillar han sitt jobb? 

Läkarens rum
Han erbjuder mig att sitta ned i en få-

tölj och börjar berätta om vilka blanket-
ter man skall använda vid olika typfall.
Hans monotona, kulspruteliknande och
oförståeliga svenska, som går i cirklar
runt ett ämne och angriper det från alla
tänkbara håll, förklarar för mig som om
jag vore ett barn. Jag vill ställa mig upp
och bära denna lilla doktor ut ur huset
till sin mamma. 

Jag sitter istället och nickar ivrigt
och får hela tiden tänka på att inte föra
upp ett hyssjande finger mot läpparna.
Efter en halvtimme har mitt nickande
blivit ofrivillig a sömnattacker. Plötsligt
observerar läkaren mig. 

– Är du trött?
»This guy is good», tänker jag. Se-

nare får jag veta att han äter lunch hem-
ma hos sin mamma varje dag.

– Okej, Carl. Vem vill du gå med
idag? 

Efter att fått veta att jag kunde smita
ut ur detta rum in i ett annat blev min
tvekan inte lång. 

– Jag tar han den där andra ... 
Min artighetsgräns var passerad. Hur

gick det till?

Patienterna
Nästa doktor var om möjligt sämre

än den första på svenska. Man skulle tro
att här gör det väl inget; patienterna här
talar ju ändå inte svenska. Men just där-
för blir det ännu svårare att kommuni-
cera. Jag tror jag såg läkaren göra alla
fel som är möjliga vid ett patientsamtal
med tolk. 

Som när mamman kommer in påtag-
ligt påverkad av sin luftvägsinfektion

bärandes på sin dotter. Läkaren börjar
ställa frågor via tolkande syster med
hyfsat låg eldhastighet. 

– Hur länge har hon varit sjuk? 
»Hon»? undrar jag tyst, »visst ja

svenskan». Snabbt inser jag att han tän-
ker behandla dottern. Jag låter honom
hållas. Jag kan inte låta bli att njuta lite
av komiken i missförståndet. Han ber
henne ta av »henne» kläderna. Modern
börjar klä av sig. 

– Nej, nej, inte du! 
Läkaren gestikulerar och pekar på

dottern. 
– Henne, hon är sjuk. 
Mamman rättar till kläderna och tit-

tar frågande på doktorn. Sen böjer hon
sig ned för att börja plocka av dottern
kläderna. Då måste jag och systern änt-
ligen bryta in.

Samtal via telefontolk
Eller när samtalet skedde via tele-

fontolk. Två herrar sitter bredvid var-
andra och nästan skriker ned i en högta-

lartelefon. De skriker om mannens
bröstsmärtor. Deras blickar är fastnag-
lade vid den lilla apparaten som jobbar
ansträngt. Apparaten måste ibland av-
bryta dem för att lugna ned tempot. 

Mannen med smärtorna ställer sig
upp och visar för apparaten var han har
ont. Han pekar och visar här, här. Aj aj
aj. Hans gester hade varit befogade om
apparaten haft ögon. Läkarens ögon vi-
ker inte från apparaten. Mannens ångest
dryper nedför väggarna i det lilla rum-
met med fördragna persienner (håll den
vackra dagen utanför detta). 

Sammanbrottet är nära. Mycket rik-
tigt, mannen brister ut i stilla gråt. Tå-
rarna rullar kraftigt men långsamt ned-
för hans ansikte och fyller hans rynkor.
Jag vill bryta in, för att på något vis visa
att »vi» uppfattat hans oro. 

– Pappa dog av hjärtat. Han var ung.
Mina barn. De behöver pappa. 

– Ja, inget på EKG, inte behöva vara
hjärta. Du få inte äta starka maten. Slu-
ta röka. Hej då.

– Jag slutade fem år sen. 
– Jaja, sluta nu röka, nästa! 
Vänd till mig:
– Som du kanske märkte var han lite

orolig … 
Jag måste ta en paus. Jag går och sät-

ter mig i ett rum med en dator och skri-
ver ett mail till min syster. Jag berättar
om dessa galna människor, om hur de
enklaste saker i läkaryrket för dem är
det svåraste. Jag hör min syster fråga: 

–Vad då enkla?
Jag ändrar till: basala.

En ljusning
Jag går med en annan läkare. Hans

händer är en snickares. Han har inte fått
bort all färg från sitt ena pekfinger. Det
gör honom inget, och det stör mig inte
alls. Han har ett liv vid sidan av jobbet.
Han älskar sitt liv. Måla, förbättra, för-
sköna. Hans liv är inte hans jobb. Hans
hår står åt alla håll, men han utstrålar
trygghet. Hans patienter förstår honom
och han förstår dem, åtminstone vill han
göra det. Han delar ut små klistermär-
ken till barnen. Hans persienner är upp-
dragna.

Detta är den sanning som mötte mig.
Det finns väl inget tvivel om att detta är
oacceptabelt, och tyvärr inte bara min
sanning. 

Carl Montan
T6, läkarlinjen, Malmö

Läkaren förklarade för mig som om jag
hade varit ett barn.
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