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Så har det kommit ännu en bok som
vittnar om den nytta läkare kan ha av

att komplettera sin biomedicinska ut-
bildning. Och fler böcker av liknande
slag kommer säkert. Eli Berg redogör
nämligen för sina erfarenheter, känslan
av misslyckanden och glädjen när nya
möjligheter visar sig, på ett så inspire-
rande sätt att kanske många andra all-
mänläkare kommer att söka bekräftelse
på sina ordlösa erfarenheter genom att
skriva böcker.

Levande berättelser
om vardagliga möten
Det verkar finnas en god berättartra-

dition i just Norge. I ljuset av många
korta och kärnfulla, levande berättelser
om vardagliga mötessituationer mellan
författaren och hennes hjälpsökande
samtalspartner framstår också det hart
när otroliga som rimligt.

Vi får veta att en 40-årig kvinna med
skräck för bröstcancer blir frisk på ett
enda samtal och hur en man på ungefär
samma sätt avvecklar sin mångåriga ast-
ma. Och detta bara för att en läkare, i stäl-
let för att ställa frågor, utreda och betrak-
ta symtom som sjukdomar, ser sina pati-
enter som unika personer och visar sig
beredd att lyssna till deras berättelser.

Ifrågasätter
sina egna kunskaper
Eli Berg utför dock inga mirakel.

Hon redogör i boken för sin mångåriga
vånda inför egna tillkortakommanden. I
stället för att försöka finna mening i sin

hotfullt osammanhängande tillvaro ge-
nom att tillskriva sina patientmöten
ännu mer av de biomedicinska menings-
strukturer som hon fått med sig under sin
utbildning, visar hon mod att i tillämpli-
ga situationer ifrågasätta sin kunskaps-
bas. Precis som många av hennes patien-
ter inspireras att göra »kaster hun seg ut
på de sytti tusen favners dyp og blir en
selvstendig bildende kunstner».

Akti v lyssnare
För det är konstverk hennes läsare

får ta del av. Hon får mig att tänka på
psykospsykoterapeuten Barbro Sandin
som lät en av sina svårt sjuka patienter
bo hemma hos sig och sin familj för att
hon skulle kunna hjälpa honom bättre
och samtidigt fördjupa sina färdigheter
och sin kunskap som terapeut.

Eli Berg gjorde en resa med en av
sina svårt sjuka patienter, en man med
en starkt förvirrad bild av sig själv och
som lät sin kvävda mänskliga potential
ta sig uttryck i det läkekonsten kallar
astma. Genom att analysera fyrtio ljud-
kassetter med totalt 60 timmar av ban-
dade berättelser från återupplevda
barn- och ungdomsmiljöer på plats
kunde författaren se tydliga samband
mellan den våldskultur i vilken »Bir-
ger» format sin person–världrelation
och de tankemässiga och kroppsliga
uttryck den sedan tog sig. Som aktiv
lyssnare förlöser hon också hopp och
får Birger som unik person att frige och
fullfölja sitt personliga mönster av
fängslade möjligheter.

Det som gör Eli Bergs bok till konst
är bla hennes förmåga att göra sina be-
rättelser – tämligen vanliga vardagser-
farenheter – till lovande, vackra, inne-
bördsmättade och trovärdiga bilder av
situationer som vi alla känner igen.
Hennes möten inspirerar till efterföljd.
De skänker hopp. Medicinen som kun-
skapsfält kommer en dag att kunna er-
bjuda läkare under utbildning att ut-
veckla sådana tankeinstrument som
gör dem i stånd att möta sökande män-
niskor så att båda parter återfinner sig
själva!

På något sätt, kanske genom att de
kortfattade berättelserna är oavslutade,
lämnar man som läsare gärna det parti-
kulära och undrar över det allmängilti-
ga i dem.

Erbjuder tr epartssamtal
Att Anna och många andra blev fria

från sina presenterade besvär faller
snart i glömska. Det som finns kvar är
undran och förundran av olika slag, be-

undran också. Tänk att komma på att
säga: »Det är jag som har problem i si-
tuationen, inte du, och därför föreslår
jag att vi tar hjälp av psykolog», när pa-
tienten tvekar inför tanken att själen
skulle vara involverad i upplevd fysisk
sjukdom! Just den turneringen i dialo-
gen bidrog säkert till att 28 av de 30 pa-
tienter som hon erbjöd trepartssamtal
accepterade att samtala tillsammans
med henne och en manlig psykolog. Det
är om dessa dialoger på tremanhand och
utfallen av dem som merparten av bo-
ken handlar.

Patienten deltagare
i ett samarbetsprojekt
Kanske det mest centrala i bokens

text är det faktum att författaren ser sina
patienter, inte som instanser av en grupp
representanter för olika diagnostiserba-
ra tillstånd, utan som deltagare i olika
samarbetsprojekt, där nyckeln till sökt
förståelse kan finnas i den unika patien-
tens berättelse. När en person presente-
rar sig som känslomässigt engagerad i
bilden av t ex en omfattande drunk-
ningskatastrof, kan man ana att den
egna latenta, autentiskt fruktade och
otänkbara undergången hålls på avstånd
genom engagemanget i något emotio-
nellt kraftfullt som faktiskt hänt, dvs det
tänkbara.

Det finns kanske inte lika stora skäl
att försöka förstå en uppgiven partikulär
episod i en livsberättelse i ljuset av det
förflutna som att i presenterad händel-
ses förlängning se ett försök att hålla en
otänkbar och därmed fruktad framtid
utanför medvetandet.

Förlösande för
teoritr ogna
Det faller sig avslutningsvis helt na-

turligt att Eli Berg fastnat för Emmanu-
el Lévinas och hans filosofi om innebör-
den i att möta den Andres blick. Att som
biomedicinskt skolad läkare möta en
sökande unik medmänniska utan trygga
fördomar om henne som typ är att möta
kaos. Att öppet möta Eli Bergs text utan
vägledning för hur dess innebörd ska
struktureras är löftesrikt och för natur-
vetenskapligt teoritrogna också glatt
förvirrande och förlösande. Hennes
projekt ska fullföljas i akademisk form
står det i baksidestexten.

Måtte hon undgå att låta sin litterära
och praktiskt inspirativa talang fängslas
av sådana kulturella och kunskapspro-
duktiva sammanhang som ofta har en
tendens att objektivisera också »allt
möjligt» för att undgå upplösning!•
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