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Anamnese

I en litteraturvidenskabelig radioudsendelse 
for nylig efterlyste en fremtrædende kender 
af den danske litteratur mere arbejdsplads- 
litteratur. Disse digte lever op til ønsket.

Denne lille samling ”lægeoplevelser” ud- 
springer af ganske almindelige begivenheder 
oplevet i det danske sundhedsvæsen. Her 
beskrives sprællevende og utraditionelt 
hverdagen for læger og patienter, kontakten 
mellem mennesker og dét at være yngre læge. 
Desuden handler den om etik, uddannelse, 
arbejdsmiljø, faglighed og om så meget 
andet.

Digtene registrerer skarpt og ubarmhjertigt 
skæbner i tilspidsede øjeblikke, både hvor 
der endnu er håb, og hvor der ikke længere 
er håb – og udstiller i korte, men om- 
fattende glimt en konflikt mellem den 
professionelle adfærd der forventes og en 
medfødt barmhjertighed. Dette kendes ikke i 
let udslyngelige forkortelser eller som nye 
kliniske eufemismer, det er noget som ikke 
kan beherskes, ikke doseres i afpassede 
mængder og lader sig ikke indskrive i 
Stregkoden.



Flere af digtene har tidligere været offent-
liggjort i Øverste Kirurgiskes tidsskrift 
nr. 51, desuden har nogle af digtene været 
bragt i Politiken, Ugeskrift for Læger samt 
været benyttet i teatersammenhæng.

Niels Henrik Svarre Nielsen
redaktør i Øverste Kirurgiske



Stue 14

Det kan ikke passe 
klokken ringer på stue 14
der er jo tomt
 
For sjette gang på en måned
sker det på den stue
at patienten må gi’ op 
og de pårørende acceptere tabet
af mor, søster, kone eller bedste
som ikke forlod afdelingen
gennem hovedindgangen
men via kapellet
 
Det kan ikke passe
klokken ringer på stue 14
 
Hvad foregår der egentlig derinde
når patienten er alene
og prøver at finde ro
med stemningen, lyset og varmen
åndedragenes regelmæssighed
drømmene
tankerne og
viljen
 
Jeg er ikke overtroisk




