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Förutsättningarna för en
framgångsrik rehabilitering kan
förstärkas genom tillvaratagan-
de av den enskildes tysta kun-
skap. Det visar två brukarstudi-
er. En viktig insikt i rehabilite-
ringsarbetet är att inte alla me-
dicinska och rehabiliterande in-
satser leder till fullständig bot,
men att målen för rehabilite-
ringen också kan vara en ökad
livskvalitet, samt att ofrånkom-
liga perspektivskillnader kan
leda till skillnader i tolkning.

I Thornton Wilders underfundiga
pjäs »Vår lilla stad» är regissören en
central gestalt. Han agerar som utom-
stående observatör och kommentator
men griper stundvis in i pjäsen, dels för
att ge den regi som är nödvändig för att
ge de olika karaktärerna trovärdighet,
dels för att gå in i handlingen och väg-
leda de agerande i vissa av deras svåra
livsval. Regissörens mångbottnade roll
som observatör, kommentator, regissör
och vägledare/hjälpare gör att gränser-
na mellan utanförstående och delaktig-
het suddas ut, och människornas tillva-
ro i »Vår lilla stad», liksom betraktarens
verklighet, »vår lilla vardag», tillförs en
djupare dimension. 

I en avgörande scen ber den döda
Emily regissören att få återvända till li-
vet för en stund. Regissören ger henne
tillåtelse att återvända, men varnar hen-
ne för styrkan i upplevelsen, och säger
att hon bör välja en mycket obetydlig
dag i sitt liv. Emily väljer sin 12:e fö-
delsedag, och återvänder som den unga
flickan på väg mot vuxenlivet, samti-
digt som hon också är den mogna kvin-
nan, med erfarenhet av både liv och död.
Hon upplever sin fars lite taffliga kär-
leksbevis och sin mors ömsinta men be-
skäftiga omsorger, och drabbas av en
stor förtvivlan över människans oför-

måga att fatta och uppleva livets sanna
verklighet. Det är först i det nya per-
spektivet som hon själv förstår, och hon
vill dela denna insikt med sina nära och
kära. Emily ber: »Låt oss för en stund
bara se på varandra, som om vi verkli-
gen såg varandra!», men blir ohörd.
Hennes enträgna och förtvivlade upp-
maningar drunknar i de små trivialiteter
som bollas mellan föräldrarna under fö-
delsedagsfirandet. Den smärtsamma
kontrasten mellan hennes egen djupa
insikt om livets villkor och föräldrarnas
ytliga intresse för småttigheter innebär
en ensamhet som till slut blir mer än
Emily kan uthärda, och hon vänder sig
gråtande till regissören och ber att få
återvända till den andra sidan. Hon frå-
gar honom om någon någonsin kan för-
stå livet, om någon kan fatta det, medan
man ännu lever i det, »i varenda minut».
Regissören svarar lite vemodigt att det
inte är så många som kan, men »helgo-
nen kan det, och skalderna kanske, dom
kan det i någon mån». 

En form av 
»lyhördhetsutvärdering»
Väl medvetna om den mänskliga be-

gränsningen när det gäller att fullt ut fat-
ta eller uppleva livet och dess olika
schatteringar ville vi ändå försöka finna
en form för att fånga den enskildes upp-
levelse av sin vardag, i det här fallet som
långvarigt funktionshindrad, och sin re-
habiliteringssituation utifrån denna var-
dag. Vi ville belysa rehabiliteringens
problem och möjligheter, och finna en
väg till fördjupad förståelse för rehabi-
literingsprocessen och dess förutsätt-
ningar. Vi ville också utifrån dessa erfa-
renheter utröna om det finns en sam-
stämmighet mellan å ena sidan samhäl-
lets intentioner och visioner, å andra si-
dan den verklighet som den enskilde
med behov av rehabilitering upplever. 

Kvantitativa utvärderingar kan ald-
rig ersätta vardagens diskussion, reflex-
ioner och erfarenhetsutbyte. Därför vil-
le vi komplettera befintliga undersök-
ningar med en form av »lyhördhetsut-
värdering», där slutsatserna växer fram
ur tolkningen. Vi sökte en enhetlighet i
tolkningsprocessen och en samsyn om
vem som bör ha tolkningsföreträde. I
stället för att välja det ena av två ytter-

lighetsperspektiv, ovanifrån, från den
stora världen: »det här vill vi veta» eller
nedifrån, från den lilla världen: »det här
vill vi berätta», valde vi att mötas nå-
gonstans på mitten i en gemensam öns-
kan att samtidigt berätta och lyssna. 

Syftet var således inte att, som regis-
sören i Wilders pjäs, observera, kom-
mentera, regissera eller vägleda. Det var
snarare Emilys direkta upplevelse som vi
ville komma åt och förmedla. Vad vi så
småningom upptäckte var att det nog bor
en upplevande »skald» inom de flesta. De
enskildas egna ord överträffade på varje
punkt de kommenterande formuleringar
som vi kunde tänkas åstadkomma. Av
den anledningen kom också rapporterna
till stor del att bestå av de egna ord om den
egna upplevelsen av vardagen och verk-
ligheten som de enskilda så generöst de-
lade med sig av. 

Studiernas uppläggning
Under tiden från hösten 1995 till vå-

ren 1998 genomfördes sålunda två bru-
karstudier i två landsting, Stockholms
läns landsting och Landstinget Väst-
manland [1, 2]. Studierna omfattade 30
brukare mellan 25 och 75 år gamla, ur
tre funktionsgrupper/problemområden:
hörselskada, multipel skleros (MS) och
reumatoid artrit (RA). Studierna gjor-
des som ett led i Socialstyrelsens upp-
följning av de delar av 1994 års handi-
kappreform som rör hälso- och sjuk-
vårdslagen och dess tilläggsparagrafer
om sjukvårdshuvudmännens skyldighet
att erbjuda habilitering, rehabilitering
och hjälpmedel. Genomförandet skedde
i samarbete med allmänmedicinska en-
heten, institutionen för medicin, Karo-
linska sjukhuset, Stockholm. En refe-
rensgrupp, bestående av företrädare för
de tre funktionsgrupperna och för de
båda landstingen, följde arbetet och del-
tog i bearbetningsdiskussionerna. 

Studierna bestod av tre moment: in-
tervju, dagbok, som i några fall talades
in på band, samt uppföljande telefon-
samtal. Intervjuerna genomfördes i den
enskildes hem, eller i några fall på den-
nes arbetsplats, det vill säga i en miljö
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som upplevdes som trygg och välkänd,
och hade förberetts genom ett brev där
intervjupersonerna ombads tänka ige-
nom vissa frågeställningar. Dagboken
styrdes genom en mjukt utformad
rubrikdisposition.

Bearbetningen av materialet gjordes
genom kategorisering av uttalanden,
ämnesgruppering och tolkningsdiskus-
sioner. De enskildas utsagor vägdes mot

hälso- och sjukvårdens insatser, och
därigenom identifierades en del till-
kortakommanden. Uttalandena kon-
trasterades också mot några av samhäl-
lets måldokument. Ett antal citat från
skönlitteraturen gav vid sammanställ-
ningen av den andra rapporten ytterli-
gare relief åt brukarnas egna ord.

I diskussion och analys använde vi
oss av ett »rörligt sökarljus» så att vissa
områden framträdde tydligare, medan
andra temporärt låg i skuggan för att se-
nare i sin tur lyftas fram i ljuset. Detta
möjliggjordes av den kategorisering som
hade gjorts vid bearbetningen. Några ex-
empel på områden som på detta sätt be-
lystes är information, bemötande, lika
värde och rätt, behov, identitet, livshisto-
rien, framtiden, livskvalitet och perspek-
tivskillnader. Den gemensamma nämna-
ren var den enskildes egen upplevelse av
sin verklighet som funktionshindrad i
behov av rehabiliteringsinsatser. Studi-
erna gav en del mycket viktiga erfaren-
heter som ledde fram till de slutsatser
som formulerades i rapporterna.

Den tysta kunskapen
Det är inte alltid det man som vård-

eller rehabiliteringsgivare anser vara
viktigast, »bäst» för den enskilde, som
är det mest väsentliga i rehabilite-
ringsprocessen, en sanning som inte är
alldeles lätt att ta till sig. För att kunna
uppnå det som är rehabiliteringens yt-
tersta mål, en optimal livskvalitet, krävs
en djup och insiktsfull kännedom om
den enskilde, hans/hennes livshistoria
och situation här och nu. För detta krävs
inte bara kompetens och sakkunskap
utan också lyhördhet, empati och varm

saklighet. När dessa faktorer saknas kan
plågsamma situationer uppstå, plåg-
samma såväl för den enskilde som för
vård-/rehabiliteringsgivaren, som inte
kan undgå att uppleva sitt tillkortakom-
mande. En viktig slutsats är därför att
vård- och rehabiliteringsgivare, liksom
beslutsfattare på alla nivåer, bättre bör
ta tillvara den tysta kunskap och den
stora erfarenhet som finns hos enskilda
brukare och inom deras intresse-
organisationer. 

Särdrag och
gemensamma frågor
Av samtal och dagböcker kunde vi

utläsa vissa framträdande särdrag hos
de olika funktionsgrupperna/problem-
områdena. Så berättade till exempel
personer med hörselskada dels om
sorg, svårbemästrad ilska och irritation
över att bitvis sakna kommunikation,
att inte kunna delta i samtal, att känna
sig utanför, att sakna »kontroll», dels
om frestelsen att isolera sig och välja
ensamhet framför den gemenskap som
man innerst inne eftertraktar.

Denna självvalda ensamhet blir ofta
även de närståendes. »Allting blir tysta-
re omkring oss båda två.» Flera perso-
ner med hörselskada förmedlade också
ett dåligt självförtroende och en negativ
inställning till sig själva. Detta, tillsam-
mans med många andra faktorer, visar
att rehabilitering för personer med hör-
selskada innebär mycket mer än hörap-
parat och annan teknik.

Av vad personer med MS berättade
för oss kunde vi utläsa andra domine-
rande faktorer. Här formulerades bland
annat ett trängande behov av regelbun-
den träning, ofta i form av sjukgymna-
stik, särskilt tydligt. Samtidigt framto-
nade, om också mindre uttalat, andra
inte tillgodosedda behov, varför det är
angeläget att rehabiliteringsgivare be-
aktar de sammantagna rehabiliterings-
behoven hos personer med MS, och inte
enbart betydelsen av sjukgymnastik.

Avsaknaden av en helhetssyn i reha-
biliteringsarbetet kanske kan förklara
varför man inom denna grupp i så hög
grad söker sig till alternativa behand-
lingsformer, vilket framkom i många av
intervjuerna.

En mycket framträdande faktor i den
vardag som personer med reumatoid
artrit lever i är den många gånger myck-
et svåra smärtan. Vi fick ta del av många
allvarliga synpunkter på behovet av en
ansvarsfull smärtlindring. I några av in-
tervjuerna uttrycktes en stor bitterhet
över vad som upplevdes som felaktigt
genomförd smärtbehandling, med
bland annat personlighetsförändringar
som följd.

Överhuvudtaget uttryckte man inom
denna grupp, mer än i de andra, behovet
av att inte bli misstolkad som person,

att, även om utseende, gestalt och rörel-
semönster påverkas, bli sedd som den
personlighet man alltid har varit och
inte få sin egen identitet »utbytt» mot en
identitet som reumatiker. 

Trots att vi fann dessa och andra ex-
empel på särdrag och skillnader mellan
de olika funktionsgrupperna framkom
det allt tydligare, ju djupare vi lärde
känna den enskildes vardagsverklighet,
att de gemensamma frågorna är fler och
kanske mer angelägna än de frågor som
skiljer. Denna gränsöverskridande lik-
het och gemenskap konstaterades ock-
så, med en viss förvåning, i diskussio-
nerna inom referensgruppen, där före-
trädare för de olika organisationerna
framhöll detta som en av de viktigaste
erfarenheterna av arbetet. 

Om behovet av information
Bland de hinder i rehabiliteringspro-

cessen som vi identifierade fann vi att
obefintlig, bristande eller missförstådd
information var en ofta återkommande
faktor. Den som skall förmedla infor-
mation måste ha en insikt i hur mycket
den enskilde redan vet och hur mycket
han/hon kan förväntas förstå och ta till
sig i den speciella situationen. Informa-
tionsinsatser måste därför bygga på en
ömsesidighet, vilken också är beroende
av hur mötet mellan de olika parterna
gestaltas. Många sorgliga missförstånd

eller blockeringar skulle kunna undvi-
kas om vård- och rehabiliteringsgivare
hanterade den ömtåliga informations-
situationen med större varsamhet och
omsorg.

När den professionella mänskliga in-
formationsförmedlingen av något skäl
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’’ När de enskilda intervju-
personerna talar om omist-
liga värden och om vad som
är viktigast i livet, då är det
vinden mot kinden, god-
nattkramen, musiken, obe-
roendet, trastarnas flöjtan-
de – eller ensamheten och
tystnaden – som lyfts fram

’’ ... Av samtalen framgick
att detta dock kan ge anled-
ning till viss eftertanke: Det
kan finnas en fara och en
frestelse i valet av isolering
och ensamhet i stället för
gemenskap. Det kan finnas
inslag av flykt från en svår
verklighet, eller av lindran-
de »drog» mot en alltför
svår smärta, i enskildas
idylliska skildringar. Som
vård- eller rehabiliterings-
givare måste man därför
vara oerhört lyhörd för den
sanna verkligheten bakom
skildringarna.’’



ANNONS



ANNONS



inte fungerar, eller inte upplevs som till-
räcklig, kan den enskilde söka sig andra
vägar för att hämta upplysningar. Det
finns då ett outtömligt utbud i en skala
från destruktivt »skvaller» till saklig
kunskapsöverföring, från grannars och
vänners sensationslystna »nyhetsför-
medling», över veckotidningarnas spal-
ter och beskrivningar i gamla läkar-
böcker (» ... och där stod det att man i
alla fall inte dör av det»), till den allra
senaste informationsteknologin. Att allt
fler informationssystem för patientin-
formation utvecklas betyder inte att be-
hovet av mänsklig kontakt i informa-
tionssammanhang försvinner. Tvärtom,
behovet av vägledning och hjälp, dels
för att finna den adekvata informatio-
nen, dels för att tolka och bearbeta in-
formationen – och för att ge stöd när
man har tagit del av och förstått infor-
mationen – kan blir ännu mer kännbart.
»Jag ställde väl några frågor, men dom
lät som att det här borde jag veta
själv ...».

Ofullständig information kan bidra
till att de mål som ställs upp – för livet,
för yrkesval, för rehabilitering – blir vil-
seledande och att vägvalet blir felaktigt.
»Hade jag fått ett ärligt besked från bör-
jan hade jag sluppit väldigt mycket tras-
sel senare i mitt liv.» En viktig insikt
som måste delas av rehabiliterings-
givare och enskilda är att inte alla medi-
cinska och rehabiliterande insatser le-
der till fullständig bot, men att målen
också kan vara av livskvalitetsförbätt-
rande karaktär. Den känsla av att reha-
biliteringen är meningslös, som flera
brukare så uppgivet gav uttryck för,
skulle kanske kunna minskas om detta
synsätt fick råda.

Om kommunikation
och bemötande
Det är många gånger av avgörande

betydelse för rehabiliteringsarbetet att
en god relation kan växa fram mellan
vård-/rehabiliteringsgivare och enskild,
och en förutsättning för alla relationer
är kommunikation. En dålig relation el-
ler brist på kommunikation är exempel
på de hinder i rehabiliteringsprocessen
som vi kunde identifiera. Möjlighet till
kommunikation kan vara en fråga om
rent tekniska insatser. Det handlar dock
inte bara om att kunna höra utan också
om att bli hörd, bli lyssnad till och bli
bemött med inlevelse och respekt: »Jag
talade om för dom men dom lyssnade
inte och då gick jag! Dom hade aldrig
tagit reda på vad det var som hände med
mig.» Någon måste också lyssna till det
som inte hörs, och läsa av den oskrivna
texten: »Det känns som om jag bär på en
pratbubbla där det står: Hjälp mig nå-
gon, nu orkar jag inte längre!»

Vi fick många exempel på besvikel-
se och frustration i samband med mötet

mellan den enskilde och vård-/rehabili-
teringspersonal. Avståndet mellan sam-
hällets mål och intentioner och den en-
skildes vardagsverklighet tycks vara
stort. Detta sammanfaller också med
Bemötandeutredningens erfarenheter
[3]. Varför blev inte mötet en positiv
och behövlig utgångspunkt för förståel-
se, samsyn och gemensam målsättning,
utan i stället ofta en negativ och krän-
kande vardagsupplevelse? Vi fann ett
flertal svar och försök till förklaringar.

Det finns en osäkerhet hos männi-
skor, » ... jag upplever alla människor
som rädda för sjukdom – och inte minst
för min sjukdom». En situation, ett
möte, kan av olika skäl tolkas helt olika,
och därmed ges helt olika innebörd, av
de inblandade. Det finns också en in-
byggd ojämlikhet mellan vårdgivaren
och den enskilde, som ofta upplever sig
vara i underläge. Ansvaret för hur ett
möte gestaltar sig måste därför till störs-
ta delen vila på vårdgivaren, även om
det i varje möte mellan människor finns
en ömsesidighet. 

Om behov
I prioriteringsutredningens slutbe-

tänkande, Vårdens svåra val [4], förs en
diskussion om skillnaden mellan hälso-
relaterade behov å ena sidan och livs-
kvalitetsrelaterade behov å andra sidan.
Man anknyter i diskussionen också till
den antika medicinens formulering av
hälso- och sjukvårdens uppgifter, att
bota, lindra och trösta. Behovet att bli
botad betecknas i utredningen som ett
hälsorelaterat behov, medan lindring
och tröst kan hänföras till kategorin
livskvalitetsrelaterade behov. Enligt
Prioriteringsutredningen skall båda
väga lika tungt, det vill säga med ett
gemensamt begrepp definieras som be-
hov när prioriteringar diskuteras.

Det blev genom studierna alltmer
tydligt att det aldrig går att renrita en
människas behov av rehabiliteringsin-
satser enbart utifrån den enskildes funk-
tionshinder. I varje människas vardag
ingår ett stort och komplicerat nätverk
av andra betydelsefulla delar, sorger,
bekymmer, krav och glädjeämnen. I
denna helhet är funktionshindret endast
en del och inte alltid ens den mest do-
minerande delen. Som rehabiliterings-
givare måste man orka ta in och accep-
tera den enskildes hela vardagssituation
för att kunna ställa upp ett genomför-
bart, gemensamt rehabiliteringsmål.
Aaron Antonovsky [5] talar om ett salu-
togenetiskt synsätt, vilket innebär att
man, som vårdgivare, inte i första hand
skall visa medkänsla utan i stället, med
insikt om den enskildes livshistoria,
personliga grundinställning, värde-
ringar och konkreta vardagssituation,
skall stödja och förstärka den positiva
rörelsen i riktning mot den friska polen,

i ett kontinuum från sjukdom till hälsa.
Denna rörelse underlättas, enligt Anto-
novsky, om den enskilde kan uppleva en
känsla av sammanhang i sin tillvaro och
i sin livssituation. 

Det tekniska–praktiska och det in-
kännande–subtila kan vara helt avhäng-
iga av varandra i den enskildes vardag.
Om det praktiska slår snett uppstår be-
svikelse och känsla av förlust också på
ett djupare plan. Det kan handla om att
bli hämtad för tidigt av färdtjänsten och
inte få se filmen till slut, det kan saknas
parkeringsplats för bilen vid konstgal-
leriet, det kan vara ett förtretligt trapp-
steg vid räkkryssningen på Mälaren, så
att man får sitta ensam utanför festmat-
salen, batteriet i hörapparaten kan ta
slut mitt under det viktiga sammanträ-
det, och man känner sig utlämnad och
generad när det måste bytas, det kan
vara för halt för rollatorn i backen så att
man inte kan tömma brevlådan själv
och inte får sitt efterlängtade brev förr-
än till kvällen, den doftande sockerka-
kan kan bli bränd i ugnen när handle-
derna strejkar ... Uppräkningen av ex-
empel kan göras mycket lång. Som
människa, och kanske särskilt tydligt
när man har ett funktionshinder, är man
beroende av vad som kan tyckas vara
trivialiteter för att kunna ta emot och
tillgodogöra sig de stora upplevelserna.
Därför går det lilla och det stora ständigt
hand i hand i vardagens flerdimensio-
nella verklighet.

Om livskvalitet
Att söka tillfredsställa behov relate-

rade till livskvalitet innebär således ofta
att peka på praktiska lösningar, sådant
som kan tyckas smått och enkelt, men
som kan vara helt avgörande för förut-
sättningarna för en uthärdlig vardag el-
ler för de lyckliga stunderna i livet. Små
förtretligheter eller ljusglimtar färgar
ögonblicken, och många ögonblick till-
sammans bildar den väv som är den en-
skildes vardagsverklighet. När de en-
skilda intervjupersonerna talar om
omistliga värden och om vad som är
viktigast i livet, då är det vinden mot
kinden, godnattkramen, musiken, obe-
roendet, trastarnas flöjtande – eller en-
samheten och tystnaden – som lyfts
fram.

Av samtalen framgick att detta dock
kan ge anledning till viss eftertanke:
Det kan finnas en fara och en frestelse i
valet av isolering och ensamhet i stället
för gemenskap. Det kan finnas inslag av
flykt från en svår verklighet, eller av
lindrande »drog» mot en alltför svår
smärta, i enskildas idylliska skildringar.
Som vård- eller rehabiliteringsgivare
måste man därför vara oerhört lyhörd
för den sanna verkligheten bakom
skildringarna. 

Alla rehabiliteringsinsatser av olika
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slag skall ytterst leda fram till en opti-
mal livskvalitet för den enskilde. Om
denna målsättning får det inte råda nå-
gon tvekan, trots de stora svårigheterna
att definiera innebörden av detta be-
grepp. Det låter sig inte fångas av vare
sig livshistoria, vardagsverklighet, per-
sonlighet, behovsinventering eller be-
skrivningar av andra slag. Genom bru-
karnas egna ord kan man dock glimtvis
ana vad det innebär för den enskilde och
ödmjukt försöka medverka till att förut-
sättningarna för en god livskvalitet blir
så bra som möjligt. Begreppet livskva-
litet är en verklighet i varje människas
liv, ibland som en saknad och en läng-
tan, ibland som ett stråk av ljus i till sy-
nes ganska mörka stunder.

Om människovärde
Principen om alla människors lika

värde och rätt är djupt förankrad i sam-
hällets synsätt och värderingar, men kan
ändå skorra ganska falskt i den enskil-
des upplevelse av sin vardag som funk-
tionshindrad. Många vittnade om en
känsla av värdelöshet i förhållande till
omgivningen, såväl till utomstående,
vård- och rehabiliteringsgivare som till
de egna närstående. »Det är själva sjuk-
domen man inte vill erkänna liksom, det
är inte utåt utan det är inåt, mot sig
själv.» Ibland kan man också uppfatta
att det finns ett krav hos omgivningen
att man ska vara och bete sig på ett »pas-
sande» sätt när man har ett funktions-
hinder, » ... hur kan du som är så sjuk
måla dig så där och klä dig så där? Hur
kan du vara så glad, du som är så sjuk?»,
ett krav att motsvara omgivningens ne-
gativa förväntningar. 

I samtalen och dagböckerna fram-
trädde dock också en motbild, en stark
känsla av medvetenhet om det egna vär-
det, något som har med den egna iden-
titeten att göra, som man inte förlorat,
men som man måste kämpa för att be-
hålla. »Jag vill faktiskt behålla min vär-
dighet, om du inte tycker att det är ett för
stort ord.» Ett mål att sträva efter är att
samhällets uttalade intentioner och syn
på människovärdet kommer till tydligt
uttryck i praktisk handling och får på-
verka alla kontaktytor mellan samhälle
och enskild, och enskilda människor
sinsemellan. Det borde inte behövas så
mycket kraft i den enskildes kamp för att
behålla sin upplevelse av rättvisa, jämlik-
het, värdighet och värde. »Människovär-
de för mig är att ta vara på varje männi-
skas egenskaper. Allt annat är slöseri!»

Möte mellan två världar
– perspektivskillnader
Den kanske viktigaste erfarenheten

av studierna är till sist hur svårt det är att
kunna förstå och tolka varandra när det
finns en stor skillnad i perspektiv, och
hur väsentlig medvetenheten om denna

perspektivskillnad är. Två världar har
kontrasterats mot varandra. Den ena
världen, den stora, består av samhällets
instanser, den andra världen, den lilla,
är den enskilda människan. Allt som
görs i mötespunkten mellan den stora
och den lilla världen görs, med nöd-
vändigheten hos en naturlag, på den sto-
ra världens villkor. Vi har velat pejla
och belysa den lilla världens förutsätt-
ningar för att därmed göra det möjligt
för de två världarna att kunna finna en
berikande mötespunkt i det viktiga re-
habiliteringsarbetet. Vi har konstaterat
att arbetet med rehabilitering bör inne-
bära ett ständigt lärande samtal i två
riktningar, en ömsesidig kommunika-
tion mellan rehabiliteringsgivare och
enskild. Innebörden av det reciproka
pronominet »varandra» måste hållas le-
vande i detta lärande samtal. Detta gi-
vande och tagande leder ständigt till ny
kunskap som kan integreras i det fort-
satta arbetet. Kanske har dessa studier
kunnat bidra till att man, i mötet mellan
de olika världarna och utifrån de olika
perspektiven, verkligen »ser på varand-
ra som om vi verkligen såg varandra».

Erfar enheter från studierna
Sammanfattningsvis har erfarenhe-

terna från studierna bl a visat att:
• det är angeläget att lyssna till och ta

till vara den enskildes tysta kunskap;
• fler frågor är gemensamma än de

som skiljer de olika funktionsgrupper-
na/problemområdena åt;

• en saklig och väl underbyggd in-
formation måste förmedlas med var-
samhet och omsorg för att undvika onö-
dig oro och missförstånd;

• bemötandet är av stor betydelse för
resultatet av rehabiliteringsinsatserna;

• stor lyhördhet krävs när enskildas
rehabiliteringsbehov skall identifieras;

• inlevelse, respekt och empati krävs
för att kunna ställa upp den enskildes
livskvalitet som det yttersta målet för
rehabiliteringsarbetet;

• viljan att tillerkänna alla lika värde
och rätt måste göras tydlig;

• det är angeläget att vara medveten
om att perspektivskillnader är ofrån-
komliga och att dessa kan leda till skill-
nader i tolkning.
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Ännu en
syndrombok!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en  efterföljare: ”Kvin-
norna och  männen bakom syndro-
men” med 70 artiklar som publice-
rats i Läkartidningen under perio-
den 1990–1996.Den tar upp namn
som Asperger, Bichat, Fanconi och
Waldenström. Här finns också män
”bakom metoden”, exempelvis
Doppler och Röntgen.

• Denna bok omfattar 248 sidor och
är rikt illustrerad, även med färgbil-
der. Därtill finns en sammanställ-
ning (i förminskat utförande) av de
uppskattade tidningsomslag som
hör till serien. Priset är 190 kronor +
porto (60 kronor).
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