
gon terapeutisk effekt på en 10 dagar
gammal luxation är inte sannolikt.

Behandling med ifrågavarande ban-
dage ansågs därför inte ha varit indice-
rad och patientens DVT uppfattades
därför som en tillförd och undvikbar
skada och därför ersättningsberättigad.

Slutkommentar
Från PSRs sida är vi glada över det

sätt på vilket seminariet kunde genom-
föras, och panelens lyhörda och jordnä-
ra framställning av komplicerade fråge-
ställningar bidrog till detta. Alla som
var med – läkare och skadereglerare –
finner att vi fått ett bättre underlag för
bedömning av anmälda DVT-fall.

Vi är förstås medvetna om att vår
praxis regelbundet måste omprövas.
För patienternas säkerhet vore det enligt
vår uppfattning önskvärt om varje kli-
nik hade ett väl genomtänkt program för
trombosprofylax, både för inneliggan-
de och dagkirurgiska patienter.

I dessa tider av kostnadsjakt är »evi-
dence based medicine» mer angelägen
än någonsin. I Socialstyrelsens expert-
grupper, representerande de flesta ope-
rerande specialiteter, borde man kanske
utarbeta rekommendationer – State of
the art-dokument – avseende trombos-
profylax?•
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Selma Lagerlöf vägvisare
för själars väg fram
Lisbet Palmgren rekommende-

rar läkare att läsa Selma 
Lagerlöfs sällsamma romaner
för att bättr e förstå patien-
terna – och sig själva, för all
mänsklig problematik är i
grunden sig lik, även om
proportionerna är olika.

Selma Lagerlöf har en
unik för måga att skildr a
komplicerade själsliga
skeenden. Med hjälp av
gestalter som bland and-
ra Jan i Skrolycka och
hans dotter Klara-Gulla i
»Kejsaren av Portugalli -
en» eller Ingr id och Hede i
»En herrgårdssägen» visar
hon läsaren psykiskt avvi-
kande människors väg in i
sjukdomens mörker och ock-
så deras väg ut ur psykosen.

I min barndom ingick högläsning i
de dagliga sysselsättningarna. När vi
var färdiga med läxläsningen samlades
vi runt mammas sybord och stoppade
strumpor eller lagade möbler medan
mamma läste högt. På det viset har jag
sedan barndomen lärt mig att lyssna till
sagor och berättelser. Litteraturen blev
en av mina ledstjärnor i livet.

Jag har alltid intresserat mig för
människors öden och slingrande väg
genom livet. Som psykiater och psyko-
terapeut har jag inhämtat mycket av min
kunskap från skönlitteraturen. På ett
helt annat sätt än facklitteraturen har
den givit mig möjlighet till identifika-
tion och inlevelse. I boken »Diktarnas,
barnens och dårarnas språk», Natur och
Kultur, 1997 har jag försökt redovisa
något av mina tankar i detta ämne.

Många litterära skildringar av galen-
skap sysslar med insjuknandet, vägen in
i psykosen,och vägen ut ur den. Varför
blir man galen och hur går det till egent-
ligen? Hur upplever människan själv
sitt insjuknande och hur upplevs det
med omgivningens ögon? Hur bär man
sig åt för att ta sig ut igen?

Allr a mest lärorika är de skildringar
som på en gång är professionella och lit-
terära, till exempel Hannah Greens
»Ingen dans på rosor», Elgard Jonsons
»Tokfursten» eller Edvard M Podvolls
»Galenskapens förförelse».

Förmedlar djup
människokunskap
Men också många rent skönlitterära

verk har stor kunskap att ge oss. Jag har
till exempel alltid fascinerats av Selma
Lagerlöfs stora kunskap om och förmå-
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ga att skildra psykiskt svårt avvikande
och störda människors inre liv. Varifrån
fick hon, den ensamma gamla kvinnan
på Mårbacka, denna förståelse? Sådana
böcker som »Kejsaren av Portugallien»
och »En Herrgårdssägen» har en djup
människokunskap att förmedla. Det
hon beskriver är själars väg fram.

I »Kejsaren av Portugallien» förlorar
Jan i Skrolycka sin avgudade dotter.
Hon ger sig av till staden för att förtjäna
pengar till gårdens uppehåll. Där kom-
mer hon på avvägar, det vet hela byn.
Men när en av byborna inför fadern an-
spelar på dotterns tvivelaktiga vandel,
då blir detta mer än vad den älskande fa-
dern kan bära. Han går in i ett fantasi-
land, där hon är kejsarinnan.

Jan i Skrolycka har i allmänhet upp-
fattats som själva inkarnationen av fa-
derskärlek.

Med denna utgångspunkt blir hans
dotters öde litet svårt att förstå och lika-
så hennes aggressivitet mot fadern.
Med denna läsart kommer hela skulden
att ligga på henne. Om man däremot lä-
ser litet noggrannare finner man det
som brukar kallas en undertext. Jan be-
skrivs ju inte heller före katastrofen som
en helt frisk person. Han har haft ett hårt
liv och är inbunden, bitter och negativ.
Det är kärleken till dottern Klara-Gulla
som gör honom levande. Men hans kär-
lek till henne är alltid starkt färgad av
hans egna behov, kanske mer än av
flickans. Och det är ur denna aspekt
som hans sjukdom och hennes beteende
kan förstås.

Lotsar oss in i
sjukdomens mörker
Selma Lagerlöfs människor är aldrig

enkla eller endimensionella, och just
därför blir de så viktiga bidrag till vår
kunskap om det inre skeendet tex vid
psykotisk sjukdom, skeenden som vi
annars bara ser utifrån. Hon har en fan-
tastisk förmåga att hjälpa oss att förstå
och följa dessa komplicerade, och på
många sätt renhjärtade, människors väg
in i sjukdomens mörker.

Ingrid, den kvinnliga huvudperso-
nen i »En herrgårdssägen», går också in
i en psykos, låt vara att den har mera de-
pressiva förtecken. Hon orkar inte läng-
re med ett liv utan kärlek och värme.
När hon dessutom blir svårt drabbad av
någon oklar febersjukdom slutar hon att
kämpa för sitt liv. Hon sjunker in i en
skendöd och blir så när levande begravd.

Den andra huvudpersonen, Hede, i
samma roman blir ofrivilligt, men ändå
genom eget förvållande, orsak till att en
hel stor hjord med getter fryser ihjäl.
Skulden, smärtan och sorgen över dju-
ren – vännerna – blir honom övermäk-
tiga.

Och mer än så, genom djurens un-
dergång tror han sig också för alltid ha

förlorat sin fädernegård och därmed sin
fästmö.

För att rädda sin fädernegård har han
gjort ett stort offer. Han har avstått från
musiken, som för honom var det vikti-
gaste i livet, för att bli affärsman. Men
han blev en usel affärsman, han orsaka-
de djurens död och ruinerade sig dess-
utom. Hans stora offer var förgäves,
hans liv i spillror. Musiken hade varit
hans försvar mot sorg och smärta. Nu
var han försvarslös när ödet slog till.
Det blev mer än han kunde bära. Han
blev psykiskt sjuk och vandrade som en
stackars fåne genom bygderna med ök-
namnet »Getabocken», eftersom han
var så skräckslagen för minsta lilla get.
Inte ens han själv förstod varför just get-
terna väckte hans fasa.

Visar vägen
ut ur psykosen
Selma Lagerlöf illustrerar också

hans väg ut ur psykosen. Hede möter
stor kärlek, omsorg och tålamod från
sin omgivning. Men han fortsätter att
avvisa de händer som räcks mot honom.
Kärleken når inte ända in i hans mörker,
och han kan heller inte riktigt tro på den.
Han vaknar inte upp ur sin sömn förrän
han möter en våldsam och verklig vre-
de från Ingrid, den människa som står
honom närmast. Då först öppnar han
äntligen ögonen och ser vad han gör
med de sina, hur han skyddar sig mot
smärtan till priset av andra människors
lidande. Han kan se att han faktiskt är
viktig för någon annan än sig själv och
att han inte bara kan fortsätta att fly.

Den genuina vredens kraft kan
stundom övertyga mer än andra kär-
leksbetygelser, men då krävs det att den
verkligen är äkta. Detta är konfronta-
tion i ordets djupaste mening, sprungen
ur en verklig och sann kärlek.

Ovärderlig hjälp i arbetet
med psykotiska patienter
Gestalter som Jan i Skrolycka och

hans dotter Klara-Gulla i »Kejsaren av
Portugallien» eller Ingrid och Hede i
»En herrgårdssägen» har varit mig till
ovärderlig hjälp i mitt arbete med psy-
kotiska patienter. De har också öppnat
vägen för mig in i min egen inre värld,
berikat mig och fått mig att se nya di-
mensioner i mitt liv. De har hjälpt mig
att förstå att mänsklig problematik i
grunden är sig lik och att det som möter
mig hos patienter också finns inom mig
själv, även om proportionerna är myc-
ket olika.

Jag kan bara önska att så många lä-
kare som möjligt ville läsa och begrun-
da dem och andra av Selma Lagerlöfs
märkvärdiga romaner. •
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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