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Klicka på respektive författares namn nedan för att läsa bidragen. 

Först vill vi rikta ett varmt tack till alla som skickat in bidrag denna vår sjunde skrivartävlan, som är 

den andra i samarrangemang mellan Svensk Förening för Medicinsk Psykologi och Svenska 

Läkaresällskapets Kandidatförening. Juryn har bestått av tre representanter från vardera föreningen. 

Tjugotvå bidrag från lika många författare har inkommit. De insända texterna har även denna gång har 

haft en del goda litterära och/eller poetiska kvaliteter. Ämnesmässigt har de spänt över ett brett fält: 

Medicinstudentens vardag i Sverige och utomlands, att närvara vid svåra besked, att få en oväntat stark 

kontakt med patienten, upprördhet över äldre kollegors kommunikation, läkare som anhörig, läkare 

som patient, sekretess och andra etiska frågor, möten som aktiverat den unga läkarens ångest och 

tangerat en personlig psykisk sårbarhet. Starka kliniska vinjetter har skildrats, såväl allvarliga, 

humoristiska som ironiska och stillsamma poetiska betraktelser av klinisk vardag. Känslor av utsatthet, 

maktlöshet, meningslöshet, ilska men också glädje, återvunnen styrka och värdighet har beskrivits. 

Vi har beslutat att för texterna och med följande motiveringar dela ut - förutom ett första pris på 8.000:-

, ett andra pris på 4.000:- - också två hedersomnämnanden med pris om 1.500:- vardera. 

Första pris går till Cecilia Verdinelli för bidraget ”Ingen drömpatient”:  

En realistisk och välskriven berättelse om att vara student och anhörig. Tänkvärt om klassskillnader, 

självorsakade sjukdomar och om läkares sätt att skapa distans till patienten, särskilt när patienten är 

“besvärlig” eller inte faller in mallen. Den handlar också om svår sjukdom och hur svårt det kan vara 

för personal att tala om döden när patienten bjuder in till det. Denna historia ger många uppslag till 

diskussion. 

Andra pris går till Lotti Sällström Randsalu för bidraget ”Kvällen är tidig i februari”:  

En både spännande och gripande historia om fosterdöd och förtvivlan på en förlossningsavdelning. 

Studenten följer en stressad underläkare, som inte får ro att kommunicera med den drabbade familjen. 

Hjälpen från den seniora kollegan haltar. Till slut har familjen gått hem utan läkarsamtal. Endast det 

lilla tysta barnet ligger kvar på ett skötbord… Författaren önskar att hon i framtiden kommer att våga 

möta sina medmänniskors sorg och kunna be om hjälp när hon behöver, men hon visar stor förståelse 

för hur situationen kan påverka personal.  

Hedersomnämnande utan inbördes rangordning går till Marcus Lindsköld för bidraget 

”Daganteckningar” och Johan Ringlander för ”Mitt sinnes hospital”:  

Johan Ringlanders ”Mitt sinnes hospital” handlar om hur visa patienter stannar kvar i studentens 

medvetande, och om en längre tids kontakt med en psykiskt sjuk ung man under ett sommarjobb. 

Författaren reflekterar över varför någon är frisk och någon sjuk, fastän mycket annat är lika (“Varför 

bränner inte jag cigarettpaket på ett badrumsgolv?”). Tillsammans med sin mentor tänker han över hur 

patientmöten kan påverka vår identitet som läkare. 

Marcus Lindskölds “Daganteckningar” har formen av en löst hållen dagbok ur en medicinstudents liv 

under första kliniska terminen. Den beskriver inte något fördjupat patientmöte, men är värd ett 



hedesomnämnande eftersom den är så rolig, respektlös, uppiggande och underhållande, samtidigt som 

den innehåller många relevanta tankar om medicinen i ett historiskt, etiskt och existentiellt perspektiv. 

De vinnande bidragen publiceras i föreningens Bulletin 2015:1 samt finns i slutet av året på 

föreningens hemsida. Vissa bidrag kommer också att publiceras i Svenska Läkarsällskapets tidskrift 

SLS Aktuellt. Vi kommer också att i samarbete med författarna föreslå texterna för publicering i andra 

tidningar. 

Inbjudan till en litterär halvdags litterär workshop på Läkaresällskapets lokaler början av hösten kring 

flera texter. Här kommer också några av deltagarna i den allmänna tävlingen att medverka. Det 

kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser. Vi aviserar mötet i föreningsutskick i slutet av 

våren. 

Vi har också föreslagit vinnarna att delta i den internationella skrivartävlingen för student/AT - The 

Ascona Prize - som har samma upplägg som vår tävling, se www.balintinternational.com. Det ska bli 

spännande att se hur dessa bidrag står sig i en internationell skrivartävling! 

Vi säger GRATTIS till pristagarna och tack alla, för er medverkan i skrivartävlingen! 

År 2016 blir det en ny skrivartävlan! Flera av er, kanske alla, är då legitimerade läkare och kan inte 

vara med i denna tävling. Men misströsta inte! Den allmänna skrivartävlingen välkomnar era framtida 

bidrag! 
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