
Bredvidläsning 

Följande litteratur- och filmtips är tänkta som illustration till patienters och närståendes 
upplevelser inom sjukvården, samt att spegla läkarens arbete i nutid och historiskt sett. Det 
finns naturligtvis många andra bra böcker – alla kan inte rymmas här. Listan kommer dock 
att uppdateras med jämna mellanrum och tips kan skickas till jenny.lindberg@med.lu.se 

I. Att vara patient eller anhörig  

Författare Titel Beskrivning 

Albom, 
Mitch 

Tisdagarna med 
Morrie 

Morrie har drabbats av sjukdomen ALS, som långsamt 
förlamar hans kropp. En före detta elev till honom söker 
upp honom, och de samtalar sedan om döden, rädslan, 
åldrandet m.m., medan deras vänskap föds på nytt 

Andersson, 
Pamela 

Jag ska inte dö idag Det här är en berättelse om en resa med okänt slut. En 
resa hand i hand med ödet, där skelettsmärtor och 

hårbortfall blivit en del av vardagen. Men det är också en 
historia om en vilja som kan försätta berg. Och om hur 
mental styrka, fysisk träning och en spirande kärlek 

tillsammans kan jämna ut oddsen mot en till synes 
överlägsen motståndare. 

Bauby, Jean-
Dominique 

Fjärilen i glaskupan Författaren, tidigare chef-redaktör för den franska 
tidskriften Elle, blev efter en blödning i hjärnstammen 
totalförlamad, men med bibehållen intellektuell förmåga. 

Hans enda sätt att kommunicera var genom att blinka med 
vänster ögonlock. Finns även som film. 

Beauvoir, 

de, Simone 

Avled stilla Författaren skildrar här sin mors död i cancer. Hon 

beskriver hur sjukdomen dag för dag tar över och 
förvandlar denna envist livsbejakande gamla dam till en 
hjälplös människospillra. Klart och enkelt berättar hon om 

sin relation till modern, med vars livsuppfattning hon haft 
så lite gemensamt. 

Dellson, Pia Klinisk blick. 
Reflexioner kring 
läkekonsten 

Pia förmedlar som ung läkare sina tankar kring den 
yrkesroll hon är på väg in i med korta, kondenserade 
texter. Möjligheten att förena ett empatiskt 

förhållningsätt med de hårda krav som sjukhusvärlden 
ställer är ett centralt tema. 

Didion, Joan Ett år av magiskt 
tänkande 

Författaren och hennes make sen 40 år har precis satt sig 
för att äta middag när denne plötsligt drabbas av en 
massiv hjärtinfarkt och dör. Ett år av magiskt tänkande är 

författarens försök att förstå den tid som följde. 

French, Min tid i helvetet Författaren är en känd litteraturvetare och författare som 



Marilyn berättar om diagnosprocessen och den svåra 
behandlingen då hon drabbats av cancer i matstrupen. MF 
har en skarp och kritisk iakttagelseförmåga när hon 

analyserar hur läkare och sjuksköterskor uppträder i 
kontakt med patienter. 

Gawande, 
Atul 

Att vara dödlig I den internationellt hyllade Att vara dödlig konfronterar 
Atul Gawande, författare och kirurg, det faktum att vi alla 
en dag ska dö. Medicinvetenskapen har skänkt oss 
fantastiska framsteg. Sjukdomar som för bara något 
århundrade sedan var direkt dödliga är nu i många fall 
ofarliga. Men i takt med framstegen har vi, menar 
Gawande, blandat ihop vad medicin kan göra med vad den 
borde göra. Ett bra liv är det viktigaste för en människa 
men vi måste också våga ställa den obekväma frågan om 
vad som är en bra död. 

Genova, Lisa Fortfarande Alice Alice är en berömd professor som börjar glömma saker, 
vilket beror på en tidig Alzheimer. En fin berättelse om 

patient – och anhörig perspektiv vid demenssjukdom. 
Finns även som film: ” Still Alice”. 

Gidlund, 
Kristian 

I kroppen min Författaren bloggar under sin sjukdomstid med en 
aggressiv magcancer, som leder till hans död vid 29 års 
ålder. 

Glaser, 
Pernilla 

Robson Berättarens pojkvän dör ung p g a en hjärntumör. Hon 
beskriver sina upplevelser och känslor under 
sjukdomstiden. 

Guterson, 
David 

Öster om bergen En pensionerad kirurg har fått veta att han har 
coloncancer som inte kan botas. Han vill inte vara en 

belastning för sin familj, men hamnar i situationer som gör 
att han ser mening även i det liv han har kvar. Boken 
innehåller också minnen av läkararbete under andra 

världskriget och vad som inspirerade huvudpersonen i 

boken att bli thoraxkirurg. 

Hagström, 

Lars 

Livet även om jag 

dör 

Författaren fick cancer vid 39-års ålder. Gift, med två små 

barn, i en ålder som ofta sägs vara den då livet sätter i 
gång på riktigt, reflekterar han över sjukdomsförlopp, över 

liv och död, och över hur den gud till vilken han trots allt 
sätter sin tillit kan ha ställt till det så här. 

Heberlein, 
Ann 

Jag vill inte dö, jag 
vill bara inte leva 

En hänsynslöst öppen bekännelsebok om upplevelsen av 
manodepressionens tillstånd och förlopp, bipolär sjukdom 
typ 2 och samtidigt en kritisk betraktelse av psykiatrins 

vägar och irrvägar. Författarinnan är en uppmärksammad 

filosof från Lund. (pocket 2009). 



 

Housden, 
Maria 

Flickan med de röda 
skorna 

Boken handlar om hur författarens 3-åriga dotter får 
diagnosen cancer och senare avlider av den. Boken berör 

även hur dottern lärde doktorerna att behandla henne 
som en person istället för ett symtom. 

Hustvedt, 
Siri 

Den skakande 
kvinnan eller en 
historia om mina 

nerver (2010) 

  

Ett slags memoarbok om en märklig krampliknande 
sjukdom som författarinnan har lidit av sedan 2006. Boken 
berättar om en intensiv jakt på en vetenskapligt grundad 

diagnos. Är det en psykisk åkomma eller en nervsjukdom? 
Hustvedt undersöker det gamla dilemmat kropp och själ 
med en imponerande beläsenhet i medicinhistoria och i 
dagsaktuell forskning. 

Isaksson, 

Ulla 

Boken om E Ulla Isakssons man, en känd litteraturforskare och 

författare, blev successivt personlighetsförändrad. Hon 
berättar om den långa perioden av ilska, besvikelse och 

främlingskap som så småningom ledde fram till att maken 
fick diagnosen demens. Det här är en bok om hur svårt det 
är att vara anhörig, både innan man förstår att det handlar 
om sjukdom och sedan när man följer den demente till 

livets slut. Finns som film ”En sång för Martin (2001)” 

Ishiguro, 
Kazuo 

Never let me go Om internatskolan Hailsham där barnen uppfostras med 
hänvisning till att de är och ska bli något speciellt. Utan att 
avslöja riktigt vad det är som är så speciellt med dessa 
barn, så kan man säga att romanen belyser på ett tydligt 

sätt det etiskt problematiska när man bortser från 
individens önskemål och låter människor bli till medel för 
andras intressen. Finns även som film. 

Jersild PC Babels hus En satirisk historia om omänsklig behandling på stora 
sjukhus. Jersild har tidigare varit läkare. Finns även som 

TV-serie på Öppet arkiv. 

Johansson, 
Iris 

En annorlunda 
barndom 

En fascinerande självbiografisk skildring av hur det är att 
växa upp med autism. "Läs den här boken och känn hur 
marken gungar under fötterna." 

Kalanithi, 

Paul 

När andetagen blir 

till luft 
Vid trettiosex års ålder och i slutfaserna av sin 
läkarutbildning får Paul Kalanithi beskedet att han har 
lungcancer. Ena dagen är han läkare och andra dagen är 
han själv en patient som kämpar för sitt liv. Framtiden som 
han och hans fru hade planerat går i spillror. 

Koblanck, 

Anna 

Några dagar till : en 

ung kvinnas kamp 

mot aids i Botswana 

När Patience var som sjukast vägde hon tjugoåtta och ett 
halvt kilo. Hennes sambo övergav henne, kusinerna kom 
och tog kläderna hon snart inte skulle behöva längre och 



på nätterna låg hon sömnlös och oroade sig för sin son. 

Lasson, Åke Blicken Blicken är en skildring av livet på en kirurgavdelning. I 
centrum befinner sig den unge läkaren Rickard Falck, som 

möter många utmaningar när han kommer till det stora 
universitetssjukhuset. Han har svårt att komma in i 
arbetsgemenskapen och känner sig ofta otillräcklig. Men 
det är i mötet med svårt sjuka patienter som Rickard ställs 
inför sitt allvarligaste prov: Hur berättar man för en 
människa att hon snart ska dö? Hur kan man ge hopp i 

hopplösa situationer? De drabbades blickar lämnar inte 
Rickard någon ro. 

Lindqvist, 

Ulla-Carin 

Ro utan åror Författaren är en känd journalist som vid 50 års ålder får 

ALS, som snabbt försämrar hennes tillstånd. Hon skriver 
under ett drygt år dagbok om sina upplevelser av minskad 

autonomi och av möjligheten att ta tillvara och glädjas åt 
det liv hon har. 

Malmqvist, 
Tom 

I varje ögonblick är 
vi fortfarande vid liv 

Tom och Karin väntar sitt första barn när Karin plötsligt 
insjuknar och måste föras till sjukhus. Barnet tas ut med 
kejsarsnitt och som i en mardröm springer Tom i 
kulvertarna under Karolinska sjukhuset, mellan 
intensivvårdsavdelningen och Neonatalen; mellan liv och 
död. När han återvänder hem är det utan Karin, ensam 
med ett spädbarn och en chockartad sorg. Några månader 
senare dör också hans egen pappa, som han hela sitt liv 
haft ett komplicerat förhållande till.  
"I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv" är en rå och 
vacker bok om ett år som förändrade allt. En berättelse 
om förlust, föräldraskap och det liv vi lever, ögonblick för 
ögonblick. 

Mazzarella, 

Merete 

Hem från festen MM är professor och har särskilt intresserat sig för läkares 

och läkarstudenters berättelser om sitt arbete med 
patienter. Här skriver hon om sin mammas sista tid i livet 
och vilka reaktioner den väcker hos henne och hennes 

bror. 

Moyes, Jojo Livet efter dig En rolig, sorglig och romantisk berättelse om den svåra 

frågan: får man själv bestämma när man ska dö? 

Noll, Peter Den utmätta tiden Författaren, som drabbades av cancer vid 55 års ålder, 
berättar om sina tankar och känslor inför sitt sista år i livet. 
Han väljer att avstå från behandling. 

Paldanius, 

Annika 

Jag vet allt det här – 

en internmedicinsk 
roman 

Hanna går på läkarlinjen. Hon vet vad hon vet, minns allt, 
analyserar livet. För vad ska man tro på om inte 
vetenskapen har svaren? Hon glittrar med sina vänner, de 
är amasoner med hud av okrossbart glas. Är redo för 



vilken strid som helst. Men under det internmedicinska 
året börjar glaset få sprickor. Och när vännen Filippa dras 
allt djupare ner i en depression bildas en hinna av rimfrost 
som inte går att skrapa bort. De lär sig att förlänga liv, 
fördröja död. Men varför lever vi egentligen - och varför 
måste döden vänta? 

Paulrud, 
Anders 

Fjärilen i min 
hjärna   

Ett gripande avsked till livet av romanförfattaren och 
kulturredaktören Anders Paulrud. Boken skrev han i 
slutskedet av sin tid som lungcancerpatient. Han dog fem 

dagar före utgivningen. Bokens titel syftar på en fjärilslik 
liten hjärntumör, en metastas som han överlevde. En 
kärleksförklaring till en stund på jorden och till en kvinna 
av en man ställd inför den oundvikliga döden.  

Peterson, 

Marie 

Du tror du vet allting En djupt tragisk och på samma gång avväpnande rolig 

skildring av en gammal kvinnas väg in i glömskan och 
dotterns enträgna försök att hålla en dialog vid liv. 

Picoult, Jodi Allt för min syster Anna är egentligen inte sjuk, men hon har tillbringat 
ändlösa dagar av sitt liv på sjukhus. Anna är en genetisk 
match till sin äldre syster Kate som lider av leukemi och för 
att rädda hennes liv utstår Anna ideligen nya operationer 
och transfusioner. 
Nu är Anna tretton år och har fått nog. Hon vänder sig till 
en advokat och stämmer sina föräldrar för att få rätten att 
bestämma över sin egen kropp. Ett beslut som kan komma 
att splittra hela familjen och som framför allt har dödlig 
konsekvens för Kate. Allt för min syster är, trots sitt 
aktuella och allvarliga tema, en spännande, överraskande 
och gripande roman som är omöjlig lägga ifrån sig. 

Pohl, Peter Jag är kvar hos er Femtonåriga Anna har länge plågats av barnreumatism. 
När hon även börjar få andra symptom upptäcker man att 
hon har en allvarlig hjärntumör. Man får följa Anna och 

hennes närstående i deras olika sätt att hantera kontakten 
med läkarna och det faktum att Anna blir allt sämre. 
Knastertorra journal-utdrag varvas med patient- och 

anhörigröster. 

Silbersky, 

Leif 

Och tiden den stod 

stilla 

Författaren berättar om sin egen cancersjukdom 

Thoursie 
Ragnar 

Sånger från 
äldreomsorgen 

Thoursie som är en av den moderna poesin 
förgrundsfigurer har som 80-åring förmedlat sina 
erfarenheter av äldreomsorgen i lysande och belysande 
korta dikter och prosastycken. Ett måste för den som vill 

förstå hur det kan vara att vara patient och vårdad i livets 
slutskede; rörande, berörande och mycket lärorikt i 

skönlitterär form. 



Tolstoj, Leo Ivan Iljitjs död Ivan Iljitjs död är en av världslitteraturens bästa 
kortromaner. Många har också kallat den en av världens 
bästa romaner om döden. 

Till en början är Leo Tolstojs berättelse en dräpande satir 
över en kultur där social status betyder allt. 
Huvudpersonen är en högt ansedd jurist som just köpt sig 
en ny ståtlig våning. När han ska hänga upp några 
gardiner, ramlar han och slår sig så olyckligt att han kort 
därpå ligger för döden. Och ingen vill veta av Ivan Iljitj i 

hans dödsskräck, inte ens hans egen hustru. Ingen, utom 
den medellöse tjänaren Gerasim, som tar hand om 
honom. På dödsbädden hemsöks han av minnen från hela 
sitt liv; i levande detaljer mästerligt återgivna av Tolstoj. 
Kort före dödsögonblicket landar Ivan Iljitj i en känsla av 
vad livet går ut på - och skräcken lämnar honom (Bokus). 

Verghese, 

Abrahamn 

Skära för sten Tvillingpojkarna Marion och Shiva Stone är frukten av den 
omöjliga kärlekshistorien mellan en indisk nunna och en 
brittisk kirurg. Från den dagen de föds i Addis Abeba 1954 
har de bara varandra, föräldralösa, då modern dör i 
barnsäng och fadern försvinnner spårlöst. Oskiljaktiga och 
med en gemensam passion för läkaryrket växer de upp i 
ett Etiopien på gränsen till revolution och kaos. Men 
kärleken till samma kvinna splittrar bröderna och Marion 
flyr till New York, där han kastar sig in i det hektiska 
arbetet som underläkare på ett sjukhus i Bronx. När så det 
förflutna kommer ikapp honom tvingas Marion anförtro 
sitt liv åt de två personer han litar minst på i hela världen; 
fadern som övergav honom och brodern som förrådde 
honom (Bokus) 

Wijkmark, 
Carl-
Henning 

Stundande 
natten (2007) 

En alltigenom läsvärd och lärorik Augustprisvinnare från 
2007 som på många sätt aktualiserar läkarroller och 
patientroller i dödens väntrum, sal 5 där fyra män väntar 

på slutet. Huvudpersonen Hasses reflektioner i 
sjukrummets vardag och i livets slutskede ger existentiella 

perspektiv som ingen kan tänka bort ur sitt eget, ändliga 
liv. (pocket 2008) 

  

 

II. Att arbeta i vården – aktuella och historiska berättelser 

Författare Titel Beskrivning 

Balint, Michael The Doctor, His 
Patient and the Illness 

(Läkaren, patienten 

Banbrytande arbete om patientläkarrelationen, bl a 
om hur läkarna genom arbete i balintgrupper kan öka 

sin egen glädje, tillfredsställelse och kompetens i det 



och sjukdomen) dagliga arbetet 

Bulgakov, 
Michail 

Rött och vitt Berättelser från läkararbete 

Bulgakov, 
Michail 

En ung läkares 
anteckningar 

Från 1916 till 1918 tjänstgjorde Bulgakov som 
underläkare vid krigsfronten och vid distriktssjukhus. 

Janin N, 
Coppock D, 

Brown Clark S 

Body language. Poems 
of the Medical 

Training Experience 

Poesi skriven av läkarstudenter under olika skeden av 
sin utbildning med rubrikerna: First Year - Second Year 

- Clinical Years - Intern - Resident - Attending. Otroligt 
givande eftersom varje dikt bygger på autentiska 
erfarenheter under utbildningens gång. 

Jersild PC En gammal kärlek Dödshjälp diskuteras i romanform 

Johannisson, 

Karin 

Tecknen : Läkaren och 

konsten att läsa 
kroppar 

På utsökt och exakt prosa berättar KJ om det 

medicinska mötet och kroppsundersökningens 
historia... Vad utspelade sig egentligen i 

undersökningsrummen? Hur blev det möjligt att be 
patienten klä av sig? Vad uppfattades som förbjudet, 
hotfullt eller äckligt? Hur använde läkaren sina 
sinnen? Med vilka nycklar läste han patientens ansikte 

och utseende? (AdLibris kommentar) 

Larsmo, Ola Jag vill inte tjäna En historisk roman i Uppsalas 1880-talsmiljö med en 
assisterande stadsläkare i huvudrollen. Med ansvar att 
ha uppsikt över stadens ”offentliga” kvinnor kommer 
den unge läkaren ner i ett dubbelmoraliskt träsk som 

ger perspektiv på den patriarkala läkarrollen i 
universitetsmiljö.  

Mazzarella, 
Merete 

Den goda beröringen Merete Mazzarella skriver både humoristiskt och 
polemiskt om medicin och humanism, om den 
förändrade läkarrollen och om varför så många 

författare har en bakgrund som läkare, om samtalets 

betydelse och om den goda beröringen. (Bokus 
kommentar) 

Mc Ewan, Ian Lördag Roman om en mycket speciell dag i hjärnkirurgen 
Henry Perownes liv. Han dramatiska möte med en 

kriminell man som lider av Huntingtons sjukdom 
driver fram en rad frågor om läkarrollens existentiella 
problematik: balansen mellan professionell kyla och 
mänskligt medkännande, rationalism och empati, 
kirurgi och psykiatri. Boken av en romankonstens 
mästare har med rätta blivit en bestseller över hela 

världen.  

Montgomery How Doctors Think: "This is a book that will be read with pleasure by 



Kathryn Clinical Judgement 
and the Practice in 
Medicine 

anyone interested in how medicine is done and it is a 
book that should be required reading for all students 
starting their clinical training."--Journal of the Royal 

Society of Medicine 

Munthe, Axel The Story of San 
Michele (Boken om 
San Michele) 

En svensk läkare skriver om sitt innehållsrika liv, sin 
kärlek till naturen och sina möten med färgstarka 
människor, bl a Louis Pasteur och Guy de Maupassant. 

Sacks, Oliver The Man Who Mistook 

His Wife for a Hat 
(Mannen som 
förväxlade sin hustru 
med en hatt) 

Neurologen Oliver Sacks ger genom ett antal populärt 

hållna fallbeskrivningar ur sin omfattande praktik, 
inlevelsefulla beskrivningar av olika neurologiska 
tillstånd. Han beskriver varseblivningsproblem, 
minnesförlust, minnesexplosioner, ticks mm. 

Sacks, Oliver A Leg to Stand On (Ett 

ben att stå på) 

Egna erfarenheter som patient med ett illa skadat ben 

Sacks, Oliver An Anthropologist on 

Mars (En antropolog 
på Mars) 

Fler fallbeskrivningar 

Sacks, Oliver The Islandof the 

Colorblind (De 
färgblindas ö) 

Ännu fler fallbeskrivningar 

Seeberger, 
Astrid 

Den skamlösa 
nyfikenheten 

Om mötet med patienten och nyfikenheten inför dess 
personliga historia 

Svenaeus 
Fredrik 

Sjukdomens mening. 
Det medicinska mötets 
fenomenologi och 

hermeneutik. Natur 
och Kultur. 

I mötet med sina patienter står läkare inför den svåra 
uppgiften att försöka förstå och hjälpa människor som 
lider på många olika sätt och av många olika 

anledningar. Svenaeus som är filosof har skrivit en 
intressant bok om hur man kan tolka det patienter 
berättar, med många exempel från medicinsk praktik. 

Unge, 
Christian 

Har jag en dålig dag 
kanske någon dör 

I sin bok berättar Christian Unge om misstag han har 

gjort med patienter under sin tjänstgöring för Läkare 

Utan Gränser i Afrika eller på akutmottagningen i 

Sverige. Han berättar om kunskapsbrist, dålig 

handledning, stress, bristande kommunikation och 

svåra etiska gränsdragningar som skäl till varför fel 

inträffar inom vården. Christian Unge pekar även på 

systemfel, som vårdplatsbrist och 

superspecialiseringen i storstadsregionerna. Han 

djupdyker dessutom i världens slumområden och 

traumatologins våldsamheter. Men framför allt 

vänder han blicken mot sig själv och granskar sina 



misstag på ett utlämnande och okonstlat sätt. Som 

läsare får vi vara hans i sjukhuskläder. En känsla som 

kan vara både skrämmande som igenkännande: 

Det skulle faktiskt kunnat vara jag som gjorde det där 

misstaget. (Källa: Bokus) 

Wadensjö, 
Måns 

Förlossningen I en liten bok på 80 sidor berättar den 20 årige Måns 
Wadensjö om sina erfarenheter som sjukvårdsbiträde 
på en förlossningsavdelning på det stora sjukhuset. 

Den kliniska verkligheten med sin yrkessociala hierarki 
av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och 
biträden betraktas här inifrån av en genomskådande 
och reflekterande ung man som kanske skulle kunna 
bli läkare. 

Waltari, Mika Sinuhe, egyptiern Farao Ekhnatons livläkare berättar om sitt liv i Egypten 
omkring 1300 före vår tideräkning. 

 

III. Filmer 

1. Gråta med ett leende (2004) 

Spansk-italiensk film i regi Amenábar med Javier Bardem i huvudrollen. En 

gripande berättelse om den totalförlamade Ramón som i sitt hjälplösa tillstånd 

försöker få laglig rätt att dö på egen begäran. Frågan om aktiv dödshjälp 

aktualiseras här i en romantisk melodram som vann en Oscars 2005 som bästa icke-

engelskpråkiga film. 

2. I taket lyser stjärnorna (2009) 

En filmatisering av Johanna Thydells prisbelönta ungdomsroman med samma titel. 

En vardagsnära berättelse av trettonåriga Jenna, ensam dotter med sin ensamma, 

cancersjuka mamma. Ett närgånget psykologiskt porträtt av en ung tjej som vi får 

följa från ”Om du dör mamma, då tar jag livet av mig” till ”Om du dör mamma, så 

lever jag kvar, för dig”. När Jennas mamma dör, har Jenna vuxit – i sin desperata 

ängslan och chockartade sorg –från att vara ett barn till att bli en ung vuxen kvinna. 

En läsvärd bok och en sevärd film. 

4. Den engelske patienten (1997) 

Belönad med 9 Oscars – bland annat som ”bästa film” och för ”bästa regi” – 

skildras här ett dramatiskt livsöde från andra världskriget. Huvudpersonen Laszlo 

de Almásy (Ralph Fiennes) störtar i Sahara tas om hand svårt brännskadad och 

hamnar så småningom i Italien, där han får personlig omvårdnad av en fransk-

kanadensisk sjuksköterska (Juliette Binoche) . Manus bygger på en roman av 

Michael Ondaatje med samma titel (1992). En läsvärd bok och en sevärd film. 

5. Still the water (2014)  



Japansk film av Naomi Kawase som på ett poetiskt sätt beskriver livet, döden, 

rädslan och modet att möta faror. 

6. Om ett hjärta (2007). En serie i tre delar. 

Skildrar den ojämlika hjärtsjukvården där män och kvinnor får olika behandling, 

delvis på grund av att man misstolkar symtomen men även kanske på grund av 

inbyggd och omedveten diskriminering. Vi får samtidigt en inblick i den svåra 

balansgången mellan arbete och privatliv, kanske framför allt som kvinnlig läkare 

på en mansdominerad klinik. Utspelar sig på 1990-talet men vissa saker känns 

fortfarande igen från dagens sjukvård. 

 


	Bredvidläsning
	Följande litteratur- och filmtips är tänkta som illustration till patienters och närståendes upplevelser inom sjukvården, samt att spegla läkarens arbete i nutid och historiskt sett. Det finns naturligtvis många andra bra böcker – alla kan inte rymmas...

