
 Nog var det bättre förr 
 
 
Text, musik: Henrik Widegren 
 
Den gamle överläkar’n 
Hade blivit dement 
Och sin sista dag så hade han 
me 
En ung läkarstudent 
Han stirrade på sin dator 
Och mumla: ”Jäkla skit” 
Studenten sade: ”Den har nog 
hängt sig 
Testa control alt delete” 
Överläkar’n muttra: ”Hurra…” 
Och vände sig om och sa: 
 
Nog var det bättre förr 
Vi hade pappersjournal 
Den kraschade inte och fanns 
i min hand 
När jag rondade sal efter sal 
Jag skickade brev och fax 
Och rörpost varje dag 
Och varför tog dom bort mitt 
gula receptblock? 
Det har ju alltid gått bra 
 
Och nog var det bättre förr 
Innan det fanns internet 
Folk läste kompendier och 
lärde sig böcker 
Och det som stod där var rätt. 
Ibland 
Det fanns inga megabyte 
Och virus var infektion 
Och ”Min Doktor” var inte 
någon ”sajt” 
Utan en riktig person  
 
Jag vill inte gå på nån IT-
kurs 
För e-journalhanteringen 
Jag vill inte chatta, jag 
vill inte appa 
Jag vill göra någon frisk 
igen 
Jag mår som ett as av en 
databas 
Jag känner mig som en dum 
student 
Dom kan inte nyfrälsa mig med 
sin e-hälsa 
Jag vill ha en patient! 

 
 
 
För nog var det bättre förr 
Innan penicillin 
Vissa dom klara sig, vissa 
dom dog 
Och vissa dom fick Salubrin 
Och varför kom narkos? 
Smärta ger karaktär 
Och dom som blir opererade är 
motiverade 
Fältskär är vad jag är 
 
Och nog var det bättre förr 
Innan det fanns mikroskop 
Inga bakterier och ingen att 
smitta 
Jag gick överallt i min 
läkarrock 
Och vad hände med frenologin? 
Och varifrån någonstans 
Kom den löjliga 
evolutionsteorin 
Skulle farfar va en 
schimpans? 
 
Och vem sa att jorden är 
rund? 
Var det nån jäkla docent? 
Och vem kom på ”demokrati” 
och ”att vara fri”? 
Ge mig ett bra argument? 
Okej. Ta in nästa patient! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


