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Vem är doktorn?

Under Läkarförbundets 100-års jubileum bjuder vi på frågesport i Läkartidningen och detta är deltävling 16 av 20. Varje gång

gäller det att svara på vilken läkare vi frågar efter, och ibland även namnge personer i läkarens omgivning. Det först öppnade

rätta svaret i varje deltävling vinner en bok. Dessutom sparas alla insända svar från de 20 tävlingsomgångarna och i finalen

utses en totalvinnare som bjuds på en resa till Kos, Hippokrates ö. Läs de rätta svaren och följ utvecklingen på www.slf.se

Tävling nummer 16

Vem är doktorn?

Vem är patienten?

Deltävling nr 16

Läkarförbundets jubileumstävling

I tävlingen kommer texter av läkare eller andra samtida användas. Texterna modifieras endast vad avser namn på personer, vårdinrättningar, länder och orter
utelämnas eller omskrivs. En tanke är att texterna skall ge viss tidskänsla och även visa den medicinska tankens och terapiutvecklingens gång. En annan är att
visa hur många läkare som varit framstående inom andra områden än dem vi idag ser som medicinska.

Fyll i svarstalongen och skicka ditt svar     senast den 7 maj till:
Läkartidningen, Uno Käärik, Box 5603, 114 86 Stockholm eller maila ditt svar

och deltävlingens nummer till e-post: uno.kaarik@lakartidningen.se
Domare är upphovsmannen till tävlingen, Nils Sjöstrand.

Ditt namn:

Telefon dagtid:

Adress:

Postadress:

✁

VVVVVinnarinnarinnarinnarinnare i deltävling e i deltävling e i deltävling e i deltävling e i deltävling 1313131313: Tomas Gejrot, Åhus. Rätt svar:Rätt svar:Rätt svar:Rätt svar:Rätt svar: Doktorn: Sigmund Freud. Doktorn som skrev skildringen:
Poul Bjerre. TTTTTexten är tagen ur:exten är tagen ur:exten är tagen ur:exten är tagen ur:exten är tagen ur: Räfst och rättarting, Stockholm 1945.

Under min tid i … insjuknade X … i en ålderssjukdom som i en
för landet mycket kritisk tid skulle leda till hans död. Dessförin-
nan kände jag ”den gamle herrn” bara från officiella tillfällen…

…Ända från början trivdes han bra med mig och vi kom
snart i ett förtroligt och vänskapligt förhållande till varandra. Jag
kallade honom ”ers excellens” och han kallade mig ”chefen”. Det
hade han fått från mina medarbetare…

Den s.k. – historien tog X mycket hårt. Framför allt kunde
han inte göra sig någon riktig bild av det hela. Han var ytterst
orolig och hans krafter avtog dagligen märkbart. …. Jag såg att
slutet nalkades….

Den … kom A till … för att tala med X. X blev mycket orolig

Dagens fråga rör åter en berömd läkare och en berömd
patient; två monument som kom att överleva sig själva.
Doktorns text skildrar en gammal patient, som av ödets
nyck och politikens spel lyfts upp till en ställning, som
krävt en annan förmåga. Den gamles timmar rinner ut,
själskrafterna  sviktar och en drastisk, för honom svår-
fattbar, händelse blir ångestskapande, samtidigt som han
plågas av minnet av, vad han ser som sitt livs oförlåtliga
lojalitetsbrott. Det brottet har eftervärlden betraktat som
nödvändigt, men klandrat hans feghet, att då låta sin nye
närmaste man stå för effektuerandet. Den förre närmaste
mannen, som den gamle i mycket hade att tacka för sin
ställning, hade lämnat fältet. Doktorn, vars berömmelse
startat med en tryckskillnad, skulle själv senare, på grund
av kulissbehov och omdömeslöshet, på sin ålders höst
behållas för länge i ansvarig ställning trots själslig svikt.

vid meddelandet om besöket. Han hade aldrig uppskattat A,
tvärtom, han tyckte illa om A, och jag hade intryck av att han var
rädd för samtalet med A. Jag erbjöd mig att hjälpa X. Jag sade att
jag kunde telegrafera att besöket var till skada för patienten. Som
läkare kunde jag förbjuda det.

Men X svarade med en lång förklaring som han med möda
fick över läpparna. Kontentan av vad han sade var att han måste
träffa A. Han, X, hade redan en gång förut inte hållit måttet
inför världshistorien. Det var när han fördrev B till …. Nu finge
han inte av omsorg om sin egen bekvämlighet upprepa detta.

Så slöt han ögonen och föll i halvslummer. I detta tillstånd
började han tala lågmält. Jag hörde hur han i fantasin talade med B.

I detta tillstånd mellan dröm och vaka besvor han B att förlåta
honom att han den gången … hade hört till dem som förmått B
att resa till .… Så bytte han samtalspartner och bad Gud förlåta
honom hans synder.

Efter en stund slog han upp ögonen och frågade mig: – Ack,
hur är det egentligen? Har jag drömt?

Jag svarade: – Ni har inte egentligen drömt. Ni talade om hur
tungt det vilade på er att ni tillrått B att bege sig till ….

Han nickade fundersamt. Hela den sista tiden sysslade han
bara med händelserna i … under ….

Så kom alltså A till X … Men något egentligt samtal blev det
inte. A stannade visserligen länge ensam i X:s rum, men när A
hade lämnat den gamle sjuke mannen sade han till mig: – X har
bara varit vid fullt medvetande en kort stund då och då, och till
slut tilltalade han mig bara med ”majestät”.

På förmiddagen andra dagen därefter befriades X från sina
lidanden.


