
F
örtröstan på vården och läkar-
na, förtröstan på samhället
och att allt skulle ordna sig till
det bästa – kanske bottnande
i förtröstan på någon högre

ordning – var vad som kännetecknade
min allra första patient, som var en liten
tant jag kände redan i min barndom i
värmlandsskogen. Minnet av min förs-
ta patient kontrasterar starkt mot dagens
sjukvård och den samhällsutveckling vi
genomgått sedan hon fanns i livet.

Hon fanns där redan från början.
Under hela min barndom bodde hon en-
sam där nere i sin stuga på andra sidan
landsvägen – Nelly – eller tant Nelly,
som vi barn egentligen skulle kalla hen-
ne. Hon var gam-
mal redan när jag
var liten. Hennes
fortsatta liv och åld-
rande blev som jag
önskar att alla
andras borde få bli.
Borde ge alla andra
mod att leva, mod
att åldras. Så rikt på
innehåll och me-
ning trots avsaknad
av allt sådant som
vi tar för självklart
– elektricitet, vat-
ten, värme. Jag är
full av barndoms-
minnen av henne i
solen bland blom-
mor och äpplen
men även i snödri-
vor och med tunga hölass. Alltid nöjd,
alltid god och lugn. Jag minns all den
sång och glädje som fanns hos henne.

Efter att jag lämnat min hembygd
och barndom för att utbilda mig till lä-
kare började hon fråga mig om små-
krämpor och mediciner när jag någon
gång var hemma på besök. Ett frågande
som så småningom växte till vänskap
och förtroende. 

Vi kunde prata länge om allting – allt
från grannar och vardagliga bestyr till
djupare ting som livets mål och mening,
sjukdom och hälsa. »Det behöver väl
inte vara så mycket mening – det är ju
bra som det är» kunde hon säga. »Han
har nog inte menat så mycket», sa hon

en gång när hon spontant kom in på Gud
och berättade för mig om Pär Lager-
kvists bild av Gud, som den gamle far-
brorn på vedbacken. Jag blev hennes
doktor och vän – redan då en sorts
husläkare, trots att jag bara var ung me-
dicine kandidat och dessutom inte såg
henne på långa tider.

En gång blev hon riktigt sjuk, hon
fick, vad jag stolt nog redan från början
misstänkte, en gallblåseinflammation
med svåra plågor i buken. Jag råkade
vara hemma och kunde undersöka hen-
ne. Hon hade hög feber, var omtöcknad
och kallsvettig. Jag beställde ambulans
och ordnade så att hon togs in på sjuk-
hus för första och enda gången i livet.

»Den gången Du
Nelly var vi allt räd-
da att Du skulle
dö», sa min mor till
henne vid ett senare
tillfälle. Hennes
kloka ögon log
stillsamt tillbaka
när hon svarade:
»Var ni det – ja, jag
var inget rädd.»
Självklart och na-
turligt var hon inte
rädd för döden.

Hon kom att leva
många år i sin stuga
tills hon slutligen
togs in på ålder-
domshem. Hon
fann sig väl tillrätta
där. »Jag har allt jag

behöver, Du skall inte oroa Dig», sa hon
en gång när vi skildes och jag hade und-
rat över om hon kanske inte trivdes i den
för henne helt främmande miljön.

Vi kom varandra mycket nära vid
våra samtal. Jag var ung medicinare i
25-årsåldern – hon närmare 85. Tankar-
na på henne fungerade som ett stöd för
mig när jag ibland plågades av medve-
tandet att jag höll på att bli vuxen och
som läkare skulle tvingas tillbringa
mycket av min tid bland sjuka och li-
dande människor.

När hon dog kunde jag tyvärr inte
vara med, men jag vet att hon fick en fin
död, i stillhet och frid, utan vårdappara-

tens all teknik, utan slangar, katetrar
och nakenhet. 

När jag nu kommer hem och ser stu-
gan där hon levde avundas jag det stilla
och förnöjsamma liv hon fick leva.
Samtidigt gläds jag åt att hon fick en
död i sådan kontrast mot den, som jag så
ofta senare skulle komma att få se som
intensivvårdsläkare och som jag innerst
inne alltid så starkt ifrågasatte. 

Det är nu snart 30 år sedan hon gick
bort, men fortfarande kan jag komma på
mig med att undra över hur hon skulle
ha rått mig att handla i någon fråga, vad
hon skulle ha tyckt om datorer, IT och
bredband eller några av de verkliga pro-
blemen i vår tid. Jag saknar henne
mycket, hon var min allra bästa vän –
och min allra första patient.•
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Förtröstan kännetecknade
min allra första patient!
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CHRISTER ENKVIST

numera byråkrat och landstings-
överläkare i Västra Götaland,
tidigare anestesiolog i nästan 30 år. 

’’ Vi kom varandra mycket
nära vid våra samtal. Jag var
ung medicinare i 25-årsål-
dern – hon närmare 85.’’


