
Läkartidningens novelltävling är
avgjord. På temat »Att vara dok-
tor« bjöds läkare in att skriva en
novell om läkarrollen eller yrkes-
etik. Novellerna höll så hög klass
att de bästa nu kommer att
tryckas i bokform. 

Dorotea Bromberg på Brom-
bergs Bokförlag tror att boken
kommer att få stor uppmärksam-
het i medierna.

❙ ❙ Under den tre månader långa »täv-
lingstiden« skickades 97 noveller in och
av dem har 32 bidrag valts ut. Tävlingen
har varit öppen för alla läkare, även bli-
vande. Dorotea Bromberg berättar att
man ville ha en inblick i läkarlivet ur oli-
ka synvinklar från båda könen med blan-
dad ålder.

– Alla noveller var anonyma när vi
läste dem men det visade sig att vi inte
behövde bekymra oss om spännvidden
när de avidentifierades. Det blev en bra
blandning ändå, säger Dorotea Brom-
berg.

Hon är förvånad över den höga kvali-
teten på novellerna och på innehållets
variation.

– Det var väldigt få noveller med
gnäll på för lite resurser inom sjukvår-
den. Istället kommer det fram ett starkt
engagemang för yrket. Jag är glatt över-
raskad över kvaliteten på texterna och att
språket var så bra.

Ska kunna läsas
av icke-läkare
Meningen är
att novellerna
som har valts
ut till boken
även ska
kunna läsas
av icke-lä-
kare. Vis-
sa av bi-
dragen,
både de
som
kom
med i
bo-
ken

men också de som inte kom med i boken,
kommer att publiceras i Läkartidningen.
Att ha skrivit på ett ovanligt tema kan ha
lönat sig, eftersom boken eftersträvar
olika teman. Vissa av de »ratade« novel-
lerna håller således hög klass och kom-
mer därför att publiceras i Läkartidning-
en. 

Dorotea Bromberg hörde talas om
Läkartidningens årliga tävling »Årets
bästa artikel« och att det inom den skul-
le finnas en ny kategori under namnet
»Att vara doktor«. Så föddes idén till att
samla ihop noveller till en eventuell bok. 

Tror på stort intresse
Boken kommer att heta just Att vara
doktor och utkommer i oktober på
Brombergs Bokförlag. Dorotea Brom-
berg tror att den kommer att få ett stort
intresse från medierna.

– Hela tiden när jag nämner boken
vill alla läsa. Jag hoppas att inte bara lä-
karkolleger kommer att köpa boken utan

framför allt patienter och unga som fun-
derar på läkaryrket.

– Läkaryrket är inte omskrivet på det
här sättet tidigare, i varje fall inte om hur
det är att vara läkare i Sverige idag. Jag
tror att många människor är nyfikna på
den här världen sedd inifrån. Novellerna
tar upp saker som ensamheten i yrket
och svårigheten i att fatta vissa beslut,
men det finns många roliga berättelser
också. 

Sara Zetterlund-Holfve

sara.zetterlund-holfve@lakartidningen.se

Fotnot: Juryn bestod av Dorotea Bromberg
och Ulla Hedberg från Brombergs Bokför-
lag, Anna Ekvall, kardiolog på Karolinska
universitetssjukhuset och litteraturvetare i
grunden, Jan Halldin, överläkare, socialme-
dicin vid Karolinska Universitetssjukhuset
samt tre medarbetare från Läkartidningen.
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Livet som läkare i bokform

Aktuellt

Henrik Nikka var inte klar läkare
när han skrev sin novell. Det är
han nu och ska påbörja sin AT till
hösten. Han såg annonsen om
novelltävlingen i Läkartidningen
och tänkte att »visst, varför
inte«. 

❙ ❙ – Jag hade väl en del tankar som lä-
karstudent som jag ville dela med mig av
– funderingar som man samlar på sig un-
der utbildningen. 

Hans berättelse handlar om den förs-
ta dagen som läkare och om vilka tankar
som då dyker upp i huvudet. Och om
svårigheten att som läkare skapa ett bra
intryck inför patienter och personal. 

– Det är fiktion blandat med sanning
och allt har inte hänt just mig utan är mer
en sammanställning av sådant som jag
hört och sett.

»Mest på skoj«
Henrik Nikka hade inga förväntningar
på att hans novell skulle komma med i
boken och hade heller inte skrivit så
mycket tidigare.

– Det var mest på skoj, men jag tänk-
te att den nog skulle skilja sig en del från
andra bidrag.

Läkaryrket har Henrik Nikka ingen
bestämd förklaring på varför han har valt
men nämner det variationsrika arbetet

och att få träffa många människor. 
– Man kommer väldigt fort in i läkar-

yrket men det som är svårt i början är att
det är du själv som ska fatta besluten, sä-
ger han.

Sara Zetterlund-Holfve

Den svåra första dagen

»Att vara
doktor« kommer att

innehålla 32 noveller om hur
det är att vara läkare, skrivna av läkare

för läkare, patienter och alla intresserade.

”Den enda läkaren jag haft
som hjälte under min upp-
växt var Dr Banner. Strål-
doktorn som varje gång han
blev lite arg, förvandlades
till en stor frustande IQ-
svag, grön jätte vid namn
Hulken. Jätten var rätt så
antisocial och gick bärsärk
överallt och kanske ingen
lysande förebild.
Ur novellen »Första dagen« av Henrik Nikka


