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I Nordiska museets serie
»Svenska folket berättar» pu-
bliceras människors egna
skildringar av erfarenheter,
kunskaper och värderingar.

Materialet till »Poliomin-
nen» har samlats in i ett nära
samarbete mellan Riksförbun-
det för trafik- och polioskadade
(RTP) och Nordiska museet.

Under 1930-, 40- och 50-ta-
len gick stora polioepidemier i
Europa och Nordamerika. Un-
der denna tid inträffade en för-
ändring i polions mönster. Från
att tidigare nästan enbart ha
drabbat barn, insjuknade nu
människor allt högre upp i åld-
rarna. Årligen insjuknade
många tusen i polio här i lan-
det.

Resultat av en pristävling
I samarbete mellan RTP

och Nordiska museet inbjöds
år 1993 företrädare för poliolä-
kare och polioskadade. Genom
en pristävling försökte man få
så många som möjligt av dessa
att skriva ner sina poliomin-
nen. Av de närmare 2 000 bi-
drag som kom in utvaldes be-
rättelserna från tolv kvinnor
och män att ingå i boken.

De berättar här om den sjuk-
dom som så radikalt förändra-
de deras liv och också om om-
givningens reaktioner och för-
domar gentemot handikappa-
de. De tolv personernas livs-
historier är alla både intressan-
ta och mycket välskrivna.
Livsgnistorna sprakar och ly-
ser.

Medicinhistoriska inslag
På denna tid hade vi tillgång

till epidemisjukhus, vanföre-
anstalter och några arbetsträ-
ningsinstitut för handikappade,
men mycket mer var det inte. I
berättelserna får vi lära känna
anhöriga och medpatienter,
levnadsförhållanden och dåti-
da livsmiljöer, men också sjuk-
husadministratörer, sjukkasse-
folk, läkare och rektorer på
vanföreanstalter, som får både

ros och ris. Som en röd tråd går
genom de flesta av dessa berät-
telser den sega beslutsamheten
att inte ge upp.

Berör senpoliosymtom
Vi får i boken också höra

många tala om sina s k »senpo-
liosymtom», dvs att förlam-
ningssymtomen som under
många år varit stationära nu i
högre åldrar åter börjar öka.
Inte minst här i landet har des-
sa symtom under senare år
noggrant studerats för att för-
söka få fram de bästa möjliga
behandlingsmetoderna.

Boken utgör ett mänskligt
gripande dokument, och den är
också medicinhistoriskt utom-
ordentligt intressant. •
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Författaren Eva Hedlund är
legitimerad psykoterapeut och
hedersdoktor i socialt arbete
vid Stockholms universitet.
Eva Hedlund kan med fog sä-
gas tillhöra veteranerna i Sve-
rige då det gäller att arbeta med
vuxna och de problem som
uppstått som en följd av sexu-
ella övergrepp. Den långa erfa-
renheten har kommit till ut-

tryck också i tidigare böcker
och medverkan i statliga utred-
ningar.

Boken innehåller tolv kapi-
tel och berör viktiga psykotera-
peutiska områden då det gäller
att arbeta med sexuellt trauma-
tiserade kvinnor. I de inledande
kapitlen beskrivs det tidiga be-
mötandet, innebörden och för-
ståelsen för vad ett sexuellt
trauma åstadkommer i anpass-
ningsmönster. I kapitel 5 och 6
beskrivs tema för terapi och
fördelar med fokuserad indivi-
duell korttidsterapi (10–20
samtal) och fördelar med
gruppterapi. I kapitel 8 be-
skrivs de känslor som terapier
med utsatta kvinnor kan väcka
hos terapeuten. I de efterföljan-
de kapitlen beskrivs hur pro-
miskuitet/oförmåga till att ha
sex samt den hos offret för ett
sexuellt övergrepp så framträ-
dande känslan av skam uppstår
och hur den skiljer sig från
skuld. I kapitel 11 poängteras
behovet av att kunna minnas,
och den så aktuella debatten
om falska minnen belyses.

Balans på slak lina
Boken präglas av två ge-

nomgående drag, nämligen
lång personlig professionell er-
farenhet hos författaren och en
balans i framställningen. Detta
framgår inte minst i det mycket
viktiga avsnittet om terapeu-
tens roll, förhållningssätt och
känslor. Att bedriva terapi med
människor som utsatts för sex-
uella övergrepp är kanske det
svåraste som finns, då det ofta
och återkommande i terapierna
är som att balansera på slak lina
eller gå på nattgammal is. I det
arbetet är klientens tillit till te-
rapeuten och känslan av att
vara trodd viktiga förutsätt-
ningar. Behovet av lång tera-
peutisk erfarenhet, öppenhet
för att erkänna egna känslor
och vilken betydelse dessa kan
ha i terapin beskrivs på ett
myckt belysande sätt, så att
dessutom behovet av regelbun-
den handledning framstår som
en självklarhet.

Uppmuntrande är också er-
farenheten att en fokuserad
korttidsterapi kan hjälpa kvin-
norna till ett första steg på vä-
gen mot bättre förståelse, färre
symtom och ett bättre funge-
rande i relationer och arbete.

Värdefullt om
minnets betydelse
Ett annat särskilt värdefullt

avsnitt är det om minnets bety-

delse för den terapeutiska pro-
cessen och minnets bräcklig-
het. Att förstå att den juridiska
processens behov av det objek-
tivt sanna är något annat än te-
rapins förutsättningar att arbe-
ta utifrån klientens subjektiva
sanning. Detta belyses tydligt.
Samtidigt beklagar författaren
liksom undertecknad den pola-
risering som ofta råder mellan
experimentell minnesforsk-
ning och terapeuter. Genom att
likna terapin vid ett forsknings-
arbete mellan terapeut och pa-
tient understryks terapeutens
uppgift att i första hand inte av-
göra vad som är sant i en objek-
tiv mening utan att hjälpa pati-
enten verbalisera, undersöka
och känna.

En bra bild av
god psykoterapi
Boken kan varmt rekom-

menderas till alla som arbetar
med psykoterapi och närbe-
släktade områden, t ex social-
sekreterare, men också till dem
som idag kritiserar terapeuter
för att otillbörligt påverka kli-
enter eller »inplantera» falska
minnen om sexuella över-
grepp. Författaren ger genom
sin balanserade hållning en bra
bild av vad det innebär att be-
driva en god psykoterapi base-
rad på vetenskap och beprövad
erfarenhet. •
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Kan du anmäla
läromedel
på CD-ROM?
Allt fler förlag ger nu ut
medicinska läromedel på
CD-ROM, ofta parallellt
med publicering i bok-
form. Läkartidningen kom-
mer framöver att anmäla
sådana produkter, och vi
vill därför ha kontakt med
fler anmälare som har till-
räcklig erfarenhet av tek-
niken – och givetvis till-
räcklig kompetens inom
respektive specialitet –
för att kunna anmäla CD-
ROM-produktioner.
Även om vi i förlagskata-
loger etc fortlöpande sö-
ker efter nya intressanta
produktioner, välkomnar
vi tips om sådana nya
verk.
Anmäl intresse genom att
skriva några rader till bok-
redaktör Yngve Karlsson,
Läkartidningen, Box 5603,
114 86 Stockholm.


