
 

 

Shamanens sång om en oundviklig människa 

av Jan Lidbeck 

Det pågår ett krig mellan läkare, de sjuka och Försäkringskassan. Det hårdnande 

samhällsklimatet erbjuder ensidiga tolkningar av komplexa medicinska verkligheter. Offren i 

detta krig är de sjuka, läkare och vår tro på ett humant samhälle. 

 

Martin Lehman är hjärtläkare och änkeman. Trött på 

samhällets avhumanisering och en alltmer byråkratisk 

sjukvård söker han sig till en u-landstjänst i Afrika för att 

återfinna meningen med sitt liv. Hans hemmavarande 

dotter drabbas av en svår whiplashskada. Hennes 

obegripliga smärta väcker motvilja hos oförstående läkare, 

hon förnedras, får sjukpenningen indragen och hennes värld 

rasar samman. 

Martin Lehman håller en repressiv statsmakt och dess 

medicinska hantlangare för ansvariga. Det våld som utövats 

mot hans dotter blir till en våldshandling även mot honom 

själv. Han intalar sig äga den moraliska rätten att skipa 

rättvisa. I samtalen med en afrikansk shaman fördjupas 

hans moraliska ställningsstagande och han föreses med 

extraordinära redskap för sin vendetta. Martin Lehman 

reser hem till Sverige och den nemesis han åstadkommer 

utspelar sig i sjukhus- och läkarmiljö.  

"Shamanens sång om en oundviklig människa är ett samhällsmedicinskt drama, en medicinsk thriller med 

satiriska inslag. Berättelsen grundar sig på verkliga skeenden, vilka jag som läkare levt med under två decennier 

och som kulminerat under senare år". 



Jan Lidbeck är med dr och läkare. Han är utbildad invärtesmedicinare 

och hematolog men arbetar sedan många år som smärtläkare. Han 

har forskat inom invärtesmedicin, beteendemedicin och 

smärtproblematik och undervisat om långvarig smärta och 

rehabilitering. Jan Lidbeck är överläkare vid Sektionen för 

specialiserad smärtrehabilitering på Rehabiliteringskliniken vid 

Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund och är specialist i 

invärtesmedicin, allmänmedicin, socialmedicin och smärtlindring. 

Läs mer om boken och om varför den kom till på 

författarens hemsida! 

 

Boken finns också till försäljning i GML Bokhandeln   
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