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N Y A B Ö C E RK

Dansk läkare
i kamp
för samhällets
utstötta

Preben Brandt. Udelukkende vel-
færd. Debat om samfundet og de ud-
stødte. 159 sidor. Köpenhamn: Gylden-
dal, 1999. Pris 168 dkr. ISBN 87-00-
37286-2.

Recensent: Jan Halldin, med dr och
överläkare, socialmedicin, Karolinska
sjukhuset, Stockholm.

Den danske socialpsykiatern Preben
Brandt avlossar i sin bok, »Udeluk-

kende velfaerd. Debat om samfundet og
de udstødte», en välriktad salva mot da-
gens danska välfärdsstat. 

Preben Brandt är psykiater, sedan
1994 ordförande i den danska regering-
ens Narkotikaråd, tidigare socialöverlä-
kare för vård- och hemlöshetsinrätt-
ningen Sundholm i Köpenhamn och se-
dan 1997 ledare för stiftelsen »Projekt
Udenfor». 

Boken är ett personligt debattinlägg
om sättet att forma dagens danska sam-
hälle på och konsekvenserna för de
grupper som riskerar att slås ut. Brandt
tar redan i inledningen upp hur irratio-
nellt vi kan handla trots vetskap om vad
som är förnuftigt. Vi måste få bättre in-
sikt i hur vi som människor är inrättade
psykologiskt och hur vi själva fungerar
i förhållande till varandra. Ett sätt att få
denna insikt är att läsa skönlitterära
verk och kunna förhålla sig till dem, vil-
ket borde ingå i utbildningen av läkare
och andra professionella behandlare. 

Utstötningssamhället
I ett inledande kapitel beskrivs ut-

stötningssamhället. I Danmark finns
mellan 40 000 och 70 000 medborgare
som befinner sig utanför samhällets ge-
menskaper utan tillgång till olika of-
fentliga trygghetssystem på samma
villkor som vi andra. Som exempel
nämns distriktspsykiatrins organisa-
tion, som långt ifrån är en del av distrik-
tet utan bara ligger där, isolerad inne i
en kontorsbyggnad. Öppenvårdsmot-
tagningar för narkomaner möter miss-
brukaren inne i byggnader och med reg-
lementen som hör till en annan värld än
narkomanens. Handläggarna sitter ofta

på sina kontor och kommer sällan ut i de
områden de betjänar utan tar emot på
tidsbeställning via prydliga väntrum. 

Det avgörande för om man är utstött
eller inte är enligt Brandt om man är så
pass anpassad till samhället att man kan
utnyttja dess institutioner i ordets allra
bredaste betydelse. De som hör till de
utstötta är vissa kategorier av alkoholis-
ter, narkomaner, psykiskt sjuka, hemlö-
sa, kriminella osv. En del påstår att ut-
stötta stöter ut sig själva genom sina
handlingar. Men så enkelt är det inte. In-
gen väljer med avsikt och egen fri vilja
att bli en av dem. Att vi kan tro att så är
fallet beror på att vi har en tendens att se
på de yttre synliga problemen hos de ut-
stötta. Vi diagnostiserar och sätter dem
i fack efter problemens art och tror att
dessa också är orsaken till eländet. När
hjälpen efter talrika försök inte leder till
förbättring väljer vi att säga att det är
hos personen själv som orsaken ligger.

Hemlösheten
Författaren beskriver olika kategori-

er utstötta. Hemlöshet är långt mer
djupgående än att sakna bostad. Det in-
nebär också att vara den svage i förhål-
lande till att skaffa, behålla samt klara
sig i en bostad. Ur social eller sociolo-
gisk synvinkel är hemlöshet detsamma
som att vara massivt utstött ur samhäl-
let i förhållande till det offentliga nät-
verket, till arbetslivets nätverk och till
det familjära nätverket. Hemlöshet är
en del av det moderna samhällets fattig-
dom. De hemlösa är dock inga lyckliga
kringvandrare. De bär på alla följder
som kommer av fattigdom. De dricker
ofta, tar knark, de har obehandlade ben-
sår, lever- och hjärt–kärlsjukdomar
samt psykiska problem. De saknar tro
på sina egna möjligheter och sitter fast i
svåra levnadsvillkor. 

Med stark empati berättas om deras
situation. Vakter föser bort dem från
järnvägsstationer bara för att det är ge-
nerande för oss andra att ha de utstötta
synliga, trots att de oftast inte är farliga
eller nödvändigtvis ute i något olovligt
ärende. Däremot accepteras eller igno-
reras de ofta då de sover på offentliga
områden såsom i parker (även ute i vin-
terkylan), där de inte är omedelbart syn-
liga för oss. Då skall i stället den enskil-
des personliga frihet att välja sin egen
livsform skyddas enligt Brandt, som är
starkt kritisk till denna dubbelmoral. 

Ett annat förhållande som upprör
författaren (och också referenten) är att
en hemlös på grund av dåligt uppföran-
de kan kastas ut från ett härbärge, att en

socialhjälpstagare till följd av ett häftigt
temperament kan bli portförbjuden på
socialförvaltningen eller att en narko-
man skall skriva under ett kontrakt med
ett tiotal punkter, som måste uppfyllas
för att han/hon skall få behandling. Vi
känner igen denna situation också från
dagens vård-Sverige.

Ovanstående är exempel på hand-
lingar som leder till social uteslutning
och utstötning. Brandt är pessimistisk
till möjligheterna att förändra de pro-
fessionellas hållning, då de också ser de
utstötta som samhällets syndabockar. 

Psykiatrin
Författaren anger att den moderna

psykiatrin är en läkarvetenskaplig spe-
cialitet som definierar sig som en medi-
cinsk psykiatri med stark anknytning
till det somatiska sjukhusväsendet. Det-
ta gäller också till stor del distriktspsy-
kiatrin. Rollen för psykiatrin som asyl-
skapande eller som skapare av sociala
miljöer för den socialt svaga delen av de
kroniskt psykiskt sjuka har givits upp.
Brandt vill införa en socialförståelse-
modell för psykisk sjukdom. Han und-
rar om det är rimligt att psykiatrin en-
bart intresserar sig för den specifikt or-
ganiska eller terapeutiska behandlingen
och för en forskning som endast vill kla-
ra av de biologiska defekterna. 

Det socialpsykiatriska pionjärarbete
som författaren bedriver bland hemlösa
psykotiska individer på Köpenhamns
gator tas också upp. Det omoraliska i att
lämna dessa personer åt sitt öde under
argumentet att de har rätt att själva väl-
ja sin levnadsform diskuteras. Den som
vill veta mer om detta rekommenderas
läsa skriften »Posefolket» (1998). 

Narkotikamissbruket
Den symtomorienterade insatsen

mot narkotikamissbrukare har chans att
lyckas för primärt resursstarka indivi-
der enligt Brandt. Däremot reducerar
detta synsätt det stora flertalet narko-
maner till syndabockar och utsätter dem
för ingrepp som snarast kan betecknas
som övergrepp. Narkotikamissbruket
kan inte förstås eller förklaras av natur-
vetenskapliga, dvs positivistiska, ar-
bets- och evalueringsmetoder utan mås-
te i långt högre grad ses som ett sam-
hällsrelaterat problem.

Brandt har, som ordförande i den
danska regeringens Narkotikaråd, drivit
frågan om heroinbehandling av narko-
maner under vissa betingelser. Av ut-
rymmesskäl bemöter jag inte här
Brandts argumentation men vill klart
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deklarera att jag tar avstånd från legal
förskrivning av heroin till narkomaner.

Det finns i boken ytterligare stycken
värda att lyfta fram. Ett av dessa är den
historiska traditionen rörande utstötthet
och utstötta, andra de som handlar om
sociallagstiftning, utstötta kvinnor och
de utstötta i Europa. I Europa-utblicken
anger Brandt att det finns en risk att
hjälpen till de utstötta går mot en totali-
tär-ekonomisk lösning, där man uteslu-
tande ser på insatser som kan köpas och
betalas med pengar.

Läsvärd för psykiatrer
primär vårdsläkare
Sammanfattningsvis är Preben

Brandts bok ett socialpolitiskt engage-
rande och delvis nytänkande inlägg till
försvar och kamp för utstötta gruppers
rättigheter och ställning i det danska
välfärdssamhället. Mycket kan direkt
översättas till svenska förhållanden.
Boken bör läsas av alla som kommer i
kontakt med utstötta grupper, inte minst
social- och sjukvårdsarbetare. Inom lä-
karkåren rekommenderas den främst
till psykiatrer och primärvårdsläkare. •

Roande och
kontroversiellt
om barnets hjärna

Hugo Lagercrantz. Barnets hjärna.
122 sidor. Stockholm: Carlsson Bok-
förlag, 1998. ISBN 91-7203-267-7.

Recensent: Bengt Hagberg, profes-
sor emeritus, Göteborg.

Hugo Lagercrantz, ledande neonato-
log och nyföddhetsbiolog har på

dryga 100-talet sidor i en liten tilltalan-
de bok samlat 17 spirituella essäer. Cen-
tral utgångspunkt har varit »Barnets
hjärna» biologiskt, forskningsmässigt
och medicinhistoriskt. Här finns också
många andra lärda betraktelser och dis-
sekerande djupborrningar från en vittbe-
läst medicus’ och naturvetares rika fata-
bur. Flertalet av de 17 kapitlen i boken
bygger på lätt omarbetade publikationer
i Läkartidningen, DN och annorstädes.

Spirituella och lärda essäer
»Molekylärbiologiskt fundamenta-

lism» kalfatras i ett avsnitt samtidigt

som författaren poängterar den snabbt
avancerande moderna biologins ove-
dersägliga betydelse i andra avsnitt
»Människan – skapelsens krona» och
»fostret som mer kompetent än den
vuxne».

I en komparativ betraktelse frågar
sig författaren »Var är själen?» (egentli-
gen!). »Sängkammarforskning och No-
belpris» är en essä kring Rita Levi-
Montalcini, upptäckare av nervtillväxt-
faktorn och Nobelpristagare. Här åter-
finns ett temperamentsfullt inlägg mot
de enligt författaren orättfärdiga mut-
anklagelser som pristagarinnan utsattes
för.

På ett par sidor dissekeras »Varför är
himlen blå?», upptäckten därav och den
medicinska tillämpningen! Iett av de
sista kapitlen »Barnets förste profes-
sor» ger Lagercrantz historiken kring
Fredrik Theodor Berg, som 1841 vid
återkomst till Sverige till sin överrask-
ning fann sig utnämnd till barnöverlä-
kare i Stockholm, några år senare dess-
utom på världens största professorsstol
i pediatrik! Inte minst framställningen
om Bergs kamp för att förbättra vård-
förhållandena vid Barnhuset ger ett vik-
tigt historiskt perspektiv. I »Vetenska-
pens hierarki» analyseras forsknings-
historiken kring plötslig spädbarnsdöd,
detta på världsbasis genom de senaste
tre decennierna. Det tog ju sin tid för
världen att komma fram till den enkla
men ytterst effektiva profylaxen att läg-
ga alla spädbarn på rygg, varigenom
plötslig spädbarnsdöd drastiskt reduce-
rades! Författaren tror att orsaken till

fördröjningen varit »att vi är fångade i
vetenskapens hierarki» med alltför
mycket förlitande på ytterst avancerad
men inte alltid applikabel teoretisk
toppforskning.

Slutsidorna i boken innehåller en
självkritisk tillbakablick och en tillba-
kablick på andra MFT-skribenter (Me-
dicinska föreningens tidskrift) från mit-
ten av 1960-talet och framåt i tiden.

En mångsidig samlig
Sammanfattningsvis, detta är en

mångsidig och lärd samling essäer av en
beläst och mångkunnig barnmedicinare
och biolog, som desslikes är starkt en-
gagerad i kulturliv och medicinsk histo-
ria. Läs den, den är både roande och
kontroversiellt inspirerande! •
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