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För den som arbetar med ett
långt perspektiv på långvarigt
psykiskt sjuka och deras om-
värld är vissa av tankegångarna
i Lars-Christer Hydéns bok
välbekanta. Så var t ex det av
Goffman myntade begreppet
»förödmjukelseprocessen»,
som inleder patientens »sjuk-
domskarriär», grundläggande
och viktigt att känna till för 20
år sedan. Det är så fortfarande
och lyfts nu åter fram av Lars-
Christer Hydén, socialpsyko-
log och lektor vid institutet för
socialt arbete vid Stockholms
universitet.

Han pekar på risken för pas-
sivisering i vården och därav
följande institutionsskador.
Han framhåller vikten av lämp-
liga mellanvårdsformer och
meningsfull sysselsättning.
Detta bör ske med patientens
egna önskemål för ögonen, i re-
alistiska former, och leda fram
till ett arbete.

I boken ges en fin samman-
fattning av nyare socialpsyko-
logiska tankar och forskning
om psykisk sjukdom samt åter-
erövring av hälsa i vårt samhäl-
le och med utblick mot andra
kulturer.

Fokuserar
patienten
Författaren vänder sig mot

den psykiatri som kallt dia-
gnostiserar och objektiviserar
patienten. Exempel ges med
några fallbeskrivningar. Han
beskriver den diagnostiserande
journalskrivningen och ställer
den mot de inkännande inter-
vjuer som gjorts av pyskologer
och som i stället fokuserat pati-
enternas upplevelse av sin livs-
situation och av sin sjukdom.

Han framhåller det friska
hos den sjuke och rätten att bli
hörd och respekterad som män-
niska och medborgare. Andra
har tidigare framfört detta hu-
manistiska budskap, men troli-
gen måste varje tid formulera

sina egna sanningar på ett nytt
sätt. Här är det Lars-Christer
Hydén som med intressanta so-
cialpsykologiska och språkliga
analyser och dessutom med
varmt engagemang vädjar till
vår tids behandlare.

När han något ironiserar
över det diagnostiska språket
kan man som psykiater vilja
försvara sig med att det är dock
skillnad mellan att vid ett akut-
besök försöka beskriva ett till-
stånd, och att i ett längre fram-
skridet skede, sedan olika be-
handlingsförsök gjorts, till-
sammans med patienten analy-
sera här och nu och vad som lett
fram till den aktuella situatio-
nen.

Men om man som psykiater
lämnar sin försvarsinställning
och är öppen för Lars-Christer
Hydéns budskap så uppfattar
jag att han inte menar att man
skall lämna diagnostik och far-
maka, men att dessa bör utgöra
en mindre del av vården. I stäl-
let bör man komplettera med
mer resurser för att ge tid åt in-
dividens berättelse om hur han
upplever sitt liv; främja de fris-
ka krafterna och lyssna med re-
spekt. Det leder till ett värdiga-
re liv för patienten, antingen
han botas eller ej.

För vårdpersonal
och administratörer
Jag tror att denna bok är en

nyttig läsning för all vårdper-
sonal och för administratörer
som arbetar med vård av psy-
kiskt sjuka. Det är alltför lätt,
nu när samhällsklimatet hård-
nat, att krypa bakom priorite-
ringskraven och syssla med nå-
gon form av sorteringsarbete.
Då är det viktigt att den social-
psykologiska delen i behand-
lingen framhålls för att vi verk-

ligen skall tillämpa begreppet
helhetssyn.

Transkulturellt
perspektiv
Lars-Christer Hydén skri-

ver rakt och lättförståeligt och
samtidigt tätt och innehållsrikt.
Han stödjer sig på flera intres-
santa språkfilosofiskt och etno-
logiskt verksamma forskare
och redogör för deras begrepp,
t ex »rekonstruktion av livsbe-
rättelsen» (Shafer) och »reto-
riska effekter, sjukdoms-
idiom» (Nichter). Han uppe-
håller sig mycket vid det trans-
kulturella perspektivet, hur
sjukdom och behandling for-
mas olika i olika kulturer.

Dessutom är han skönlitte-
rärt beläst och har valt sinnrika
citat för att belysa resonemang-
en.

Alltså: en allmänbildande
bok som kan rekommenderas
alla som redan har en viss erfa-
renhet av att arbeta med psy-
kiskt sjuka människor. •
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Boken är skriven av välre-
nomerade danska kolleger.
Professorn i pediatrik vid Rigs-
hospitalet i Köpenhamn Johan-
nes C Melchior har varit redak-
tör. Boken är lättläst. Den har
tydliga rubriker, överskådliga
tabeller, ett stort antal illustra-
tioner och ett utförligt register,
men inga referenser. Det dan-
ska språket torde inte vålla
några problem för en motive-
rad svensk läsare.

Utgår från symtomen
Boken är symtomorienterad

– man har utgått från ett antal i
barnaåldern vanliga symtom

och under respektive rubrik
räknat upp sjukdomar med ak-
tuellt symtom och kortfattat
diskuterat lämplig utredning.
Vissa avsnitt är emellertid
mera traditionellt utformade.

Målgruppen torde vara me-
dicine studerande under grund-
utbildningen.

Ojämn disposition
Boken är, i mitt tycke

ojämn. Vissa avsnitt, framför
allt de som berör medfödda
missbildningar, neurologi och
kardiopulmonella symtom,
tillsammans nästan hälften av
boken, är välskrivna och fylli-
ga medan andra organsystem
och symtom är mera knapp-
händigt behandlade.

T ex ett vanligt symtom
som sömnproblem behandlas
på endast en halv sida. Avsnit-
tet rörande psykosomatiska
symtom är också överraskande
kort. Generellt har boken en
tyngdpunkt i somatiska sym-
tom under de allra första lev-
nadsåren.

Behandlingen är enligt för-
ordet »kun nævent kort fordi
den ændras hele tiden» – ett
skäl som tål att diskuteras och
något som naturligtvis innebär
en klar begränsning i använ-
dandet som lärobok.

Komplement i
undervisningen
En symtomorienterande an-

sats lämpar sig naturligtvis väl
för olika former av datapro-
gram, och i avvaktan på att så-
dana får en ökad spridning kan
boken, trots ovannämnda an-
märkningar, vara av värde som
komplement i undervisningen
och som uppslagsbok. •
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När en ansedd thoraxradio-
log som Alfred Szamosi tar till
orda finns det anledning att
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