
Det verkar finnas ett inneboende behov hos oss som 
allmänläkare att efter, eller åtminstone mot slutet av 
karriären skriva av oss och berätta om vad vi sysslat 

med. Under årens lopp har en hel del producerats på detta om-
råde. En av de första i modern tid var väl den s.k. ”Lappmarks-
doktorn”, Einar Wahllquist som med sin bok – Kan doktorn 
komma? berättade om sitt liv som provinsialläkare i lappmar-
kerna. En bok som blev mycket uppmärksammad både i radio 
och på film. Efterhand har flera andra provinsialläkare, och 
distriktsläkare, känt sig manade att skriva om sin verksamhet. 
Detta som regel lokalt begränsat vilket dock oftast är fullt till-
räckligt med tanke på att patientunderlaget brukar räcka till 
med råge för att kunna få ihop en rad intressanta fall.

Till raden av författande distriktsläkare sällar sig nu även 
Per Malm som till skillnad från flera andra skrivande distrikts-
läkare delat upp sitt material i en bok med patientfall och där-
efter ytterligare en bok om sin egen resa genom sjukvården. 
Livet som doktor på en liten sjukstuga till ett liv som chef på 
en vårdcentral.

Som distriktsläkare med några decenniers verksamhet i pri-
märvården verkar flera av fallen i den första boken välbekanta. 
Det ger om inget annat så åtminstone en bra bild av den stora 
spännvidd av både medicinska, och ibland icke-medicinska 
problem som en distriktsläkare ställs inför under en vanlig 
mottagningsdag. En i högsta grad vardag utan skyddsnät.

I den andra, självbiografiska boken, blandas den egna resan 
genom vården med kommentarer om de vid det här laget ota-
liga reformerna som primärvården vid det här laget utsatts för. 
Ett föga originellt grepp som även valts av flera andra skrivan-
de distriktsläkare. Det intressanta är möjligen att vår vardag 

ständigt påverkas av politikers och administratörers klåfing-
righet. Något som då i hög grad påverkar oss även personligen.

Sammantaget är böckerna intressanta och roande att läsa 
inte minst för oss med några år i samma verksamhet som för-
fattarna. De är välskrivna men väcker ändå frågan – vilka är 
egentligen målgruppen? Boken med patientfall innehåller ett 
antal ”guldkorn” som kan vara bra att ha med sig för den som 
tänker sig en karriär som allmänläkare. Samtidigt något för 
banalt och förenklade för att kunna fungera som lärobok (vil-
ket väl dock inte verkar ha varit en bärande tanke med boken).

I den andra boken, doktor utan skyddsnät, blir frågan om 
målgrupp om möjligt än mer påtaglig. Roande för oss andra, 
som likt författaren arbetar utan skyddsnät, men för övriga lä-
sare? Den problematik, och förslag till lösningar, gällande den 
svenska primärvården känns något stereotyp. Möjligen för att 
ingen hittills kunnat visa på någon mer omvälvande metodik, 
för att i grunden förändra det som problem och stötestenar. 
Det handlar inte minst om maktfördelning. Politiker vill gär-
na behålla så mycket makt som möjligt och gärna öka den 
ytterligare om det är möjligt.

Sammantaget två intressanta böcker att läsa för den som 
känner för en resa över tid genom primärvården i mellansve-
rige. Inte minst för att lära känna en del av primärvårdens 
historiska bakgrund.

Christer Olofsson
Distriktsläkare

Mina patientfall eller 
berättelser från en 
sjukstuga

Författare: Per Malm
Förlag: Isaberg Förlag, 2016
ISBN: 978-91-7694-951-1

Doktor utan skyddsnät 
– en resa i tid och rum 
genom sjukvården

Författare: Per Malm
Förlag: Isaberg Förlag, 2017
ISBN: 978-91-7694-966-5

distriktsläkaren 2 • 201848

Annons

Bokrecensioner



Minna Forsell, leg. psykolog och asylpsykolog, har skri-
vit en bok med inriktning på att vara en praktisk bok som 
lyfter möjligheterna i det tolkade samtalet. Att författaren är 
psykolog, och utgår från psykologens arbetsförhållanden och 
patientkontakter, framgår tydligt i bokens upplägg och valda 
exempel. Bokens uppdelning i tre sektioner; Reflektioner kring 
samtalet, Praktisk tolkanvändning samt Tolken har ordet, gör 
innehållet välstrukturerat. Den som söker mer praktiska tips 
och råd inför användandet av tolk vid patientmötet får dock 
lägga ner en viss möda för att hitta dessa. Det finns ett och 
annat bra tips och funderingar spridda i bokens samtliga sek-
tioner. Tidvis får man dock intrycket att dessa riktar sig lika 
mycket till tolken som till de som ska tolkas.

Sammantaget en utförlig bok om hur det kan vara att arbe-
ta med tolk. Säkert till stor nytta för de som ofta har behov av 
tolk vid sina patientkontakter. För de med 
mera ”genomsnittligt” behov är den möjli-
gen något för ingående.
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Behovet av tolk vid mötet med patienterna blir allt van-
ligare. Både med tolk på plats i undersökningsrummet 
och, möjligen ännu vanligare, med tolken uppkopplad 

telefonledes. Tolkens uppgift är, av naturliga skäl, att över-
brygga språkbarriären. Samtidigt finns dock oftast en kulturell 
barriär som kan göra den tolkade konsultationen förvirrande. 
Vad menar patienten egentligen? Hur mycket påverkar tolken 
vad som sägs och hur det tolkas? Förstår patienten tolkens 
roll?
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