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Ord och handlingars dolda innebörder

Öka samförståndet med patienten    

D
et är inte alltid lätt att för-
stå vad patienterna avser
med sina ärenden [1].
Kanske kan en metafor
kasta ljus över vår vana att

undervärdera upplevelseaspekten i oli-
ka symtom och tendensen att göra sym-
tom till föremål för enbart sjukdomsori-
enterat tänkande [1, 2]. Syftet med arti-
keln är att påminna om att människan i
första hand är en symbolanvändande
varelse [3, 4] och att vi läkare i större ut-
sträckning kan se och förhålla oss till
det subjektivt verkliga, nämligen de
upplevelser som alltid ackompanjerar
presenterade symtom [5, 6].

I St Petersburg går jag in i en rysk-
ortodox kyrka. Jag hade aldrig tidigare
sett något liknande. Bleka, små gum-
mor i svarta kläder och hucklen tänder
ljus och sätter dem i ljusstakar. De faller
på knä och kysser golvet. Doft av kalk-
sten, människa och stearin. En märkligt
utstyrd man skrider fram mellan bän-
karna, en präst i kåpa med en lång stav i
ena handen och en rikt broderad mantel
med kedjor och band hängande över
skuldrorna. Han sprider rökelse ur en
vackert ornamenterad, blankpolerad
urna.

Kedjorna rasslar när han rör sig. Kyr-
kan är rökfylld. Människorna rör sig
som skuggor i det dova skenet från ljus-
lågorna. Det doftar gott och varmt.
Prästen sjunger entonigt. Orden går inte
att urskilja. Melodin är enkel och tas om
och om. Längst framme i kyrkan vilar
en död vitklädd kvinna i en enkel kista
utan lock. Inom en halvcirkelformad al-
tarring sjunger en manskör dovt, vack-
ert i stämmor.

Jag är upptagen av att förstå avsikter
och innebörder i mänskliga handlingar
och försöker tänka mig in i hur det skul-
le vara att inte ha en aning om vad det är
som försiggår i kyrkan. Vi människor
kanske inte står ut med att inte förstå.
När vi saknar struktur på det vi möter så
skapar vi en.

En förklaring till ceremonin skulle
kunna vara: Den döda kvinnan framme
vid scenen är smittförande. Mannen i
kåpan skakar ut en insekticid för att ta
död på flugor, som eljest kan föra smit-
tan vidare till andra. Om inte insekterna
dör av bekämpningsmedlet dras de till
ljuslågorna och brinner upp. Golvet
kysser man för att få pulvret på läppar-
na. Då skyddas man mot smitta via and-

ningsvägarna. Samti-
digt anar jag att jag förr
eller senare kommer
att misslyckas i mina
försök att förklara det
jag ser genom att an-
vända ett biomedi-
cinskt perspektiv.

Kören! Aldrig tidi-
gare har jag sett eller
hört talas om att bakte-
rier och insekter kan
skrämmas bort med
sång. Jag tvingas för-
kasta min första hypo-
tes. Allt – eller till sy-
nes allt betydelsefullt –
måste hänga ihop på
något sätt.

Runt omkring
mig, i drömmen, på
idrottsarenan, inom en
radie på kanske fem
meter är det helt tomt
på folk. Alla ser ut att
känna varandra. Man
lever med och ropar
och hejar på spelarna.
Jag kan inte se någon
som helst mening i
vare sig heja-ropen el-
ler i det som pågår på
planen. Rökbomber
tänds och när publiken
skriker ser jag hur rö-
ken rör sig i vågor.

När jag vaknar kan
jag inte slita tankarna från min dröm.
Jag känner en gnagande tomhet inom
mig, en känsla av ensamhet och djup
olust, utanförskap. På förmiddagen
återvänder jag till kyrkan. I stället för att
försöka förklara det jag har sett med
hjälp av en eller annan idé, går jag in i
kyrkan för att sitta där, vara där, se om
jag kan känna någon i folkvimlet, kan-
ske resonans i kroppen. Jag hör och
iakttar, lyssnar och ser. Den döda kvin-
nan är fortfarande kvar.

Prästens entoniga sång, hans svepan-
de rörelser, röken och den sköna kör-
sången i samspel med människorna om-
kring honom och mina egna ansträng-
ningar att leva med, allt får mig att över-
vinna mitt behov av att kunna förklara
det jag tycker mig se. Under mina för-
sök att ge mig hän i den rena upplevel-
sen framträder ett nytt mönster. Jag
tycker mig nästan kunna ta på stäm-

ningen där. Är detta andlighet? Röken
gör stämningen förtätad, den verkar för-
ena oss.

Kanske ska jag försöka se något an-
nat än röken, tänker jag när jag kommer
till sans. Är den ett medium? Lyfter den
fram något? Det finns något i kyrkan
som ger människorna där mening, som
jag som oinvigd inte ser eller förstår.
Tillsammans skapar de olika momenten
det som bär stämningen. Den verkar ge
människorna näring, andlig näring.

I drömmen, på idrottsarenan, precis
som i kyrkan, kände jag mig utanför,
fastän jag, fysiskt, var mitt uppe i det
som hände. Det kändes tomt och me-
ningslöst på något sätt. Finns det andra
företeelser i samhället än andligt religi-
ösa som bärs av en gemenskap, skapad
av oss själva, som får oss att sträva efter
att känna samhörighet?

Jag försöker nollställa mig helt för

»Prästens entoniga sång, hans svepande rörelser, röken och
den sköna körsången ... allt får mig att övervinna mitt behov av
att kunna förklara det jag tycker mig se.»
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att komma åt själva essensen i kyrkan
och går där så ofta jag kan under mina
två veckor i St Petersburg. Jag måste
vara mer än observatör för att kunna för-
stå. Mina fördomar gör att jag bara kan
se det som jag föreställer mig redan
finns där. Samtidigt inser jag att jag
måste ha en viss grad av förutfattad me-
ning för att alls kunna urskilja ett möns-
ter i det jag möter. Jag försöker helt en-
kelt delta i ceremonierna och nynna
med i växelsången för att komma i kon-
takt med det som förenar, det som ska-
par stämningen.När ingen ser ut att läg-
ga märke till mig, tänder jag ljus och –
kysser golvet, lite tafatt.

Den känslan av gemenskap som jag
hoppas ska infinna sig när jag deltar i
det som pågår i kyrkan visar sig aldrig.
Precis som hunden i Franz Kafkas »Den
sanningssökande hunden» ger jag till
slut upp mina »små undersökningar».

Efter r esan till St Petersburg blir ar-
betet inte som förr. På vårdcentralen är
väntrummet fyllt av människor. Det är
varmt och kvavt, tät stämning. Påfallan-
de många patienter är kvinnor. En del av
dem har värk i kroppen som jag aldrig
riktigt kunnat förstå grunden till. Kan-
ske går det att finna bättre förklaringar
än den som baseras på sökandet efter or-
saker i biomedicinsk mening.

Min första patient är en kvinna, tret-
tiofem, tilltalande, med mörka ögon och
kastanjebrunt, kraftigt hår. Hon beskri-
ver med inlevelse hur ont hon har. Hen-
nes berättelse får mig att tänka på ett sätt
som gör det onda verkligare än vad jag
tidigare upplevt i mina möten med pati-
enter. Sanningen ligger i engagemang-
et, har jag läst någonstans. Bilden av
mig själv i kyrkan flimrar plötsligt för-
bi: Det finns kanske ett slags andlighet
också i läkares arbete! Det går kanske
att se självklara ritualer också i min
praktik, med innebörder liknande dem i
kyrkan, de som gav människorna en
känsla av gemenskap!

Jag känner oftare numera ett slags
samförstånd med patienter. Atmosfären
av en tyst, gemensam föreställning om
betydelser i ord, gester och kroppsut-
tryck liknar den anda som jag anade
närvaron av men stod utanför i kyrkan i
St Petersburg. I minnet kan jag nästan ta
på frånvaron av det som bär det sköna i
att förstå andra och den värld man vis-
tas i. Jag undrar för mig själv om jag

verkligen ger patienterna tillfälle att be-
rätta om sig på ett sätt som vi båda kan-
ske kan ha glädje av att höra. Eller är det
så att vi rent av hjälps åt att dölja det
sjukdomsupplevelserna kan stå för?

Det verkar finnas ett slags medicinsk
»andlighet» i mötet som hindrar mig
från att förstå patienterna. Samma anda
kanske driver dem att vara sjuka. Käns-
lan av att vara sjuk ger dem kontakt med
i varje fall en viss typ av mening, den
mening som framträder genom delak-
tighet i ett ställföreträdande, sjukdoms-
orienterat sammanhang, närt av en me-
dicinsk gemenskap.

Det jag förhöll mig till och reflekte-
rade över i kyrkan i St Petersburg – ord
och handlingars dolda innebörder –
hade jag troligen inte försökt se och för-
stå, om jag inte under ett par decennier
redan reflekterat en hel del över min
vardagspraktik. För att kunna sätta mig
in i vad som får människor att framstå
som de gör, måste jag göra mig fri från
mitt biomedicinska, på gränsen till
tvångsmässiga beteende att söka or-
sak–verkanförklaringar till det jag inte
omedelbart kan se innebörden i.

Som biomedicinskt skolade läkare
är det inte lätt för oss att övergå från att
vara observatörer på behörigt avstånd
till att delta i möten med patienter så att
andra betydelser än biomedicinska ges
möjlighet att visa sig. Jag anar ändå att
vi kan utveckla förmågan att tillsam-
mans med patienter se när presenterade
symtom styrs av »biomedicinskt andli-
ga» mål, när de (omedvetet) försöker
tillgodose sitt behov av mening genom
att se och framställa sig som drabbade
av medicinskt begripliga felfunktioner.
För den skull måste vi ge upp vår an-
vändning av sådana teoretiska nödlös-
ningar, konceptuella eufemismer, som
nu skyddar den »rena läran» från att ut-
sättas för radikal omprövning. Jag tän-
ker på begrepp som »stressorer», »psy-
kosomatisk sjukdom», »multifaktoriel-
la orsaker», »somatiseringssyndrom»,
»personlighetsavvikelse» etc.

Om vi kan rensa bort dessa begrepp
ur vår medicinska, kommunikativa ge-
menskap och möta själva meningen i
patienternas uttryck, så bör vi lättare
kunna se när presenterade symtom (tex
yrsel, värk, trötthet) står för det som
sker i patientens kropp och när de mest
betingas av patienternas särskilt mänsk-
liga behov av mening.
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   genom minskat ”v etande”

KRÖNIKÖR .
OLLE HELLSTRÖM
distriktsläkare, vårdcentralen, Vans-
bro.

’’ Jag måste vara mer än
observatör för att kunna
förstå. Mina fördomar gör
att jag bara kan se det som
jag föreställer mig redan
finns där. Samtidigt inser
jag att jag måste ha en viss
grad av förutfattad mening
för att alls kunna urskilja
ett mönster i det jag
möter.’’
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