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I den här boken har man samlat en del
av det kunnande som har utvecklats

inom olika grupper och i olika forsk-
ningsmiljöer i Danmark och Sverige
under de sista åren.

Boken har 14 kapitel skrivna av oli-
ka författare från olika yrkesgrupper:
läkare, psykologer, sjuksköterskor, an-
tropologer, omvårdnadsforskare, socio-
nomer. Ämnen som belyses är bl a livs-
kvalitetsmätning, kroppsuppfattning,
vad som händer patienten från det att en
knuta upptäcks till dess en cancerdia-
gnos blivit ställd, barn med cancer – fa-
miljer i kris, mannens upplevelser när
partnern insjuknat i gynekologisk can-
cer, relationen mellan patient och vår-
dare. Man tar också upp vårdarnas situ-
ation, om vad man menar med god om-
vårdnad, om telefonrådgivning och or-
ganisation av psykosocial onkologi.

Intressant
antropologisk synvinkel
Boken ger många värdefulla syn-

punkter när det gäller vården av cancer-
sjuka. Själv tycker jag att de kapitel som
skrivits av antropologer är de mest in-
tressanta. De ser från sin speciella ut-
gångspunkt på vårdgivare och patienter
som aktörer i vår samhällskultur och vår
sjukhusmiljö. En författare skriver om
kampen om kontroll i samspelet mellan
patient och professionella. Kirurgen be-
skrivs som specialist på den inre delen
av kroppen. Sjuksköterskan är expert på
kroppens yta – hon lägger om sår, tittar
på bulnader och missfärgning. Hon be-
vakar också kroppens möjligheter och
gränser på det sociala planet. Dessa
båda är alltså experter på den fysiska
och sociala kroppen. Patienten själv är
expert på sin egen levande kropp. Så

länge patienten är vid medvetande är så-
ledes läkaren och sjuksköterskan inte
de enda närvarande experterna, utan
samspelet mellan dessa och patienten
kan ses som ett möte mellan tre exper-
ter. Dock erkänns inte alltid patienten
av de andra som expert på sin egen
kropp, vilket kan komplicera det hela. 

Trots att kroppen tillhör patienten är
det inte ovanligt att specialistens kun-
skap om kroppen inte lämnas ut till pa-
tienten. Det kan också vara så att vissa
kroppsdelar ges olika värde av inneha-
varen av kroppsdelen och behandlaren!
Det kan också paradoxalt nog ses som
problematiskt om patienten sätter sig
själv i centrum efter egen, individuell
föreskrift i stället för att vi vårdgivare
sätter patienten i centrum allt efter insti-
tutionens organisation! Det är inte alltid
klart när sköterskan ingriper, om det är
patientens eller sina egna behov hon
tillfredställer, eller om det är hennes fö-
reställning om patientens behov!

Cancern en ikon för döden?
En annan författare, sjuksköterska

och antropolog, beskriver hur vi i vårt
samhälle ser på döden och på den döde.

I sjukvården finns ett krav på hur dö-
den bör se ut: att dö en värdig stilla död,
att patienterna skall ha klarat av sitt för-
hållande till döden, att de skall ha sagt
farväl till sina nära och kära, att de skall
kunna tala öppet med personalen om
döden. Den döde skall ligga på rygg i en
vit, brun eller svart kista, se så vacker
och levande ut som möjligt – dock inte
så levande att ögonen får vara öppna! 

Vi har en strävan att normalisera för-
hållandet till döden. Vi ser på döden som
slutet av en process. Varken vi vårdare
eller patienterna kan dock ha någon
verklig kunskap om döden. Hur skall det
då vara möjligt för någon av oss att ha
klarat av förhållandet till döden?

Vi talar med varandra om döden,
men i vår kultur är döden inte en lieman
som vi kan tala till, ha ett förhållande
till. Författaren reflekterar över om det
kan vara så att cancern blir en ikon – en
bild som hänvisar till ett objekt i kraft av
sin likhet – för döden. Döden blir där-
igenom inte diffus och abstrakt, utan
något mycket konkret. Hon menar att en
identifikation med denna konkreta bild
kan förklara den identifikation med den
döende cancerpatienten som vårdaren
kan uppleva.

Låt inte den danska
texten avskräcka!
Hälften av kapitlen är skrivna på

danska, hälften på svenska. Danskan är
lätt att förstå när det handlar om vardag-
ligheter, svårare när det rör sig om filo-
sofiska ämnen.  Det är ju behjärtansvärt
i ett nordiskt perspektiv att varje förfat-
tare skriver på sitt eget språk, och det
borde vara självklart att vi obehindrat
skulle läsa de nordiska språken. Tyvärr
misstänker jag att det inte är så. Jag kan
entusiastiskt ha berättat för någon
om en intressant bok på danska eller
norska, och så svalnar intresset direkt
när det kommer fram att den inte finns
på svenska. Det är trist om motståndet
mot språket skall hindra någon från att
ta del av en läsvärd bok! •

Analys
av relationen
mellan soma
och psyke
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Psykoanalytikern Iréne Matthis skri-
ver i sin avhandling att de som har

synpunkter på Freuds idéer ofta inte har
läst hans arbeten. Hennes bok får i alla
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fall mig att känna lust – var nu den kom-
mer ifrån – att läsa mer om Freud och ta
reda på det jag trodde att jag visste.
Freuds begrepp är så invävda i våra liv,
vårt vardagsspråk och vår litteratur att
de är svåra att ha synpunkter på. Också
önskan att ha det kan ju stå för något
omedvetet. Det som gör boken angelä-
gen för kliniskt arbetande läkare är Mat-
this behandling av de åkommor »som i
brist på fastställbar organisk orsak bru-
kar kallas psykosomatiska» och hennes
beskrivning av hur Freud skapade sina
begreppskonstruktioner, sina metaforer
och hjälphypoteser.

Granskar fyra
av Freuds fallbeskrivningar
Syftet med boken är att belysa frågor

kring interaktion dels mellan soma och
psyke, dels mellan patient och läkare.
Det gör Matthis genom att granska i hu-
vudsak fyra av Freuds tidiga fallbe-
skrivningar.

Hon bygger upp hypoteser som se-
dan ska bidra till konstruktionen av en
allmän modell eller teori för det psyko-
somatiska symtomet och relationen
mellan läkare och patient i dessa fall.

Betraktelsesättet är psykoanalytiskt,
kompletterat med ett semiotiskt per-
spektiv (semiotik: läran om språkliga
och andra tecken, relationer inbördes,
mellan tecknet, det betecknade och dem
som använder och tolkar det).

Fantasifullt
bildspråk
Matthis språk är enkelt och lätt att

förstå och fyllt av fantasifulla bilder.
Den psykoanalytiska behandlingen
jämförs med teaterns scen. Hjärnan (på
tal om de psykosomatiska symtomens
genes och rollgestaltningar) blir en kul-
turkommitté för planering och iscen-
sättning av socialt präglade kroppsliga
uttryck. Patientens historia ses som ett
kriminalfall, med förhoppning inte
bara om indicier, utan också om bevis
och bekännelse. Freud jämförs med
Poirot.

Omedvetet minne
blev kroppsligt symtom
En av Freuds patienter är Katharina,

dotter i en krögarfamilj. Hon söker upp
Freud när han är ute på fjällvandring.
De träffas bara den gången. Flickan
hade som 14-åring och framöver blivit
utsatt för sexuella närmanden av sin far,
utan att hon då förstod det kränkande i
dessa. Ett par år senare såg hon fadern
ligga med hennes kusin. Efteråt får

Katharina yrsel, kräkningar och måste
gå till sängs.

Freuds tolkning är elegant. Trycket
från Katharinas omedvetna minnen
blir så starkt att hon kan upprätthålla
bortträngningen endast till priset av ett
manifest kroppsligt symtom. Hon blir
frisk när hon får hjälp att sätta ord på
det hon inte tidigare fått struktur på.
Traumateorin föds. Den förklarar hur
en viss svårfattbar händelse kan för-
trängas och ge upphov till plågsamma
symtom, som sedan blir svåra att göra
sig av med så länge symtomens ur-
sprung inte får nå medvetandet. Freuds
anteckningar är noggranna. Äktheten i
beskrivna händelser har senare kunnat
verif ieras, och personerna har kunnat
identifieras.

Teoretiska
nödlösningar
Matthis börjar med att, som Freud,

definiera psykosomatik som kroppsliga
symtom på mental grund. Hon är besvä-
rad av bristerna i sin modell, men håller
fast vid den i avsaknad av bättre alterna-
tiv.

Det gör att inte heller Matthis i sin
egen forskning kommer förbi den ona-
turliga uppdelning av den mänskliga in-
dividen i två i grunden olika entiteter,
kropp och psyke, som antas vara skilda
från och kunna påverka varandra, fast-
än ingen ännu har kunnat säga hur. Hon
tvingas in i en återvändsgränd och får ta
till teoretiska nödlösningar som att till -
skriva kroppen egen aktivitet och inten-
tionalitet.

Matthis ger sig inte ut för att kunna
återskapa den helhet som Freud med
sina attraktiva metaforer och sin med-

ryckande, litterära begåvning så effek-
tivt hindrat oss att få kontakt med.

Sjukdomsupplevelser ger
mening åt det meningslösa
Freuds egen utveckling kan sägas ha

börjat med »herrefasoner» via utveck-
ling till l yhörd lyssnare och skicklig
samtalspartner. Sedan tar utvecklingen
»en ände med förskräckelse». Det är
viktigt att komma ihåg att Freuds idéer
var mycket kontroversiella i hans kår.
Kan det ha varit så, undrar jag, att både
Freud och hans patienter led av att inte
kunna göra sig förstådda i sin relativa
isolering? De saknade ord för vad de var
utsatta för. Patienterna skapade mening
genom att ty sig till sjukdomsupplevel-
ser, eftersom de eljest hotades av känsla
av meningslöshet. Eftersom Freud själv
var ensam med allas lidanden, drevs han
att söka en kommunicerbar bild för sina
erfarenheter. Sexualiteten låg nära till
hands som förklaringsgrund. Föreställ-
ning om infantil sexualitet blev till ett
postulat. Kanske Freud, som Erich
Fromm menar, genom selektiv läsning
av enbart den första delen av Sofokles
trilogi om Konung Oidipus fick innehål-
let i verket som helhet om bakfoten.
Med sin då uppseendeväckande bild av
människan som sexuell driftsvarelse
bidrog Freud till att göra sitt tankeverk
»färdigt» i dubbel bemärkelse.

Vill fullfölja F reuds
symboliseringsprocess
Matthis menar att vår uppgift idag är

att fullfölja den symboliseringsprocess
som Freud påbörjade under 1890-talet.
Om jag förstått henne rätt betyder det att
skapa modeller och genom samtal med
patienter tillsammans försöka förstå att
symtomupplevelser inte bara är direkta
uttryck för sjukdom utan också kan visa
hän mot att något är i olag i vidare me-
ning. En persons yrsel indikerar inte
bara hjärntumör utan kan symbolisera
svindel inför det outsägbara.

En bok som skänker hopp
I de två sista kapitlen tas en rad cen-

trala begrepp upp till diskussion, exem-
pelvis hur människans symbolfunktion
ska förstås, förkroppsligandet av erfa-
renheter, hur kroppen handlar innan vi
vet ordet av, barnets utveckling till psy-
kisk varelse och mycket, mycket mer.
Boken skänker hopp. Den pekar hän
mot framtida möjligheter att återförena
kropp och själ utan mekanistiska hjälp-
hypoteser och könsfixerade, teoretiska
nödlösningar. •
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