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Föga uttömmande
om sambandet
mellan religion
och medicin

Britt-Mari Näsström, Hans-Inge Pe-
terson. Religion och medicin. 164 si-
dor. Sävedalen: Warne Förlag, 2000.
ISBN 91-86425-01-3.

Recensent: Stefan Einhorn, profes-
sor och prefekt vid institutionen för on-
kologi-patologi, Karolinska institutet,
Stockholm.

Sedan urminnes tider har männi-
skan vänt sig till religionen för att

söka svaren på de eviga frågorna och för
att förklara livets svårigheter i form av
sjukdom, lidande och död. Sjukdomar
har t ex förklarats med att individen är
besatt av demoner eller som gudarnas
straff för begångna synder. Inom många
religioner har företrädarna även tagit ett
ansvar för vården av de sjuka, och vida-
re har den medicinska etiken ofta sin
grund i religionens syn på gott och ont.
Interfasen mellan religionens värld och
medicinens är tydlig. En systematisk
genomgång av kopplingen mellan des-
sa världar har nu genomförts av en pro-
fessor i religionshistoria (Britt-Marie
Näsström) och en docent i kirurgi
(Hans-Inge Peterson). Resultatet är bo-
ken »Religion och medicin».

Religionerna beskrivs 
i egna avsnitt
Författarna har lagt upp sin text så att

den beskriver de olika religionerna eller
religionsområdena var för sig. Först
kommer en relativt omfattande beskriv-
ning av religionens historia och tanke-
värld, och därefter följer ett kapitel där
kopplingen till medicinens område be-
skrivs. Här diskuteras metafysiska för-
klaringar till sjukdom, religionens syn
på läkaren/vårdaren, det ansvar religio-
nen tar för den som är sjuk, medicinsk
etik samt religionens syn på medicinsk
behandling. Dessa teman diskuteras i de
olika kapitlen, mer eller mindre exten-
sivt. På detta sätt arbetar sig författarna
igenom ett antal religioner.

Kuriosa ur historisk 
medicinsk litteratur
Författarna beskriver också den

äldre medicinska litteratur som bevarats
inom de olika kulturområdena. Ur des-
sa skrifter kan vi bl a läsa att felbehand-
lande läkare i det gamla Mesopotamien
kunde få händerna avhuggna. Vid en
jämförelse får vi vara tacksamma för de
relativt sett lindriga påföljder som vår
ansvarsnämnd utdelar.

Alltför lite om kopplingen 
till medicinen
Respektive kapitels bakgrundsbe-

skrivning av religionen är relativt om-
fattande, välskrivna och lärorika. De
följande avsnitten om kopplingen till
medicin är emellertid oproportionellt
korta och ibland skissartade. Signifi-
kativt är också att endast ett par av bil-
derna i boken berör det medicinska
området. Det finns mycket mer att
säga, t ex om religion och medicinsk
etik samt om konfrontationer mellan
vissa former av religiös tro och medi-
cinsk behandling. Det finns också ex-
empel på läkare som varit religiösa för-
grundsgestalter, t ex den egyptiske lä-
karen, astrologen och arkitekten Imho-
tep och den judiske läkare och skrift-
lärde Maimonides, vars verk hade kun-
nat beskrivas mer i detalj.

Smärre redigeringsmissar
Smärre korrigeringar skulle också ha

gjorts vid redigeringen. T ex står det i
vissa avsnitt Tao och i andra Dao och
den islamiska mystiken – sufismen –
har av oklar anledning hamnat bland
»Nya religiösa rörelser». Ibland åter-
kommer även information i de medi-

cinska avsnitten som redan behandlats i
religionsavsnitten. Yttrandet om psyko-
terapin »ofta är den mer andlighet än
vetenskaplig medicin» får betraktas
som kontroversiellt.

Fyller en funktion 
trots vissa brister
Boken utgör ett bra initiativ, och jag

känner inte till att några liknande böck-
er har givits ut på det svenska språket.
Det humanistiska perspektivet inom
medicinen har alltmer uppmärksam-
mats under de senaste decennierna, och
denna bok kan, trots vissa brister, fylla
en funktion i detta avseende. •

Det räcker 
att läsa titeln 

Tord Ajanki. Människan, Gud &
vetenskapen. Åtta forskare som för-
ändrat vår självbild. 216 sidor. Lund:
Historiska Media och författaren, 2000.
Pris ca 300 kr. ISBN 91-88930-88-2.

Recensent: Bertil B Fredholm, pro-
fessor, institutionen för fysiologi och
farmakologi, Karolinska institutet,
Stockholm.

Titeln på denna bok är lysande. Li-
kaledes lysande är idén att välja

ut ett antal viktiga forskarpersonlighe-
ter som verkat mellan mitten på 1800-
talet till mitten av förra seklet och ge-
nom att beskriva deras insatser förklara
hur vår kunskap om människan i grun-
den ändrats, samt hur detta påverkat vår
självbild, och därmed vår uppfattning
om en Gud. Tyvärr har den skicklige ve-
tenskapsjournalisten Ajanki inte lyck-
ats genomföra sitt uppslag så väl som
man kunde väntat.

Intetsägande kapitel 
om Darwin
Det första och längsta kapitlet be-

handlar som sig bör Charles Darwin.
Ajanki bemödar sig emellertid inte att
söka förklara vad Darwinism är, eller,
för att alludera på ett tema i boktiteln, att
förklara hur Darwin brottats med rela-
tionen mellan sin teori och teologin.
Han orkar inte heller dra några egna
slutsatser eller peka på aktuella pro-
blem rörande evolutionsteorin. Det
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enda vi bestås med är ett kort och osam-
manhängande refererat av en biografi
om Darwin. Vilken det är han läst fram-
går inte eftersom det inte finns några
källhänvisningar eller litteraturförslag i
boken. Det finns ju ett stort antal lysan-
de böcker om evolutionsteori och vad
den betyder för vår självbild. Richard
Dawkins har skrivit flera och Daniel
Dennetts »Darwin’s dangerous idea» är
också mycket läsvärd och tankeväckan-
de. Bland de rena biografierna är den av
Adrian Desmond och James Moore den
kanske mest tillgängliga, medan Janet
Brownes är mer omfattande och djuplo-
dande.

Undviker 
de intressanta frågorna
Det andra kapitlet handlar om sö-

kandet efter människans anfäder i Afri-
ka. Eftersom vi nu har flyttat till 1900-
talet söker författaren ge intryck av
ögonblicksbilder och inför citat från
några av huvudpersonerna, som makar-
na Louis och Mary Leakey. Även här
handlar det emellertid om ett kort refe-
rat från någon populär bok i ämnet
(återigen oklart vilken). Detta kapitel
lyckas undvika frågan om drivkrafterna
i den exceptionellt snabba utvecklingen
till modern människa. Inte heller tar det
upp framstegen inom molekylär evolu-
tion. Det finns en uppsjö av god littera-
tur i ämnet, tex från förgrundsgestalter-
na Richard Leakey och Donald Johan-
son.

Kapitlet om Gregor Mendel undvi-
ker att förklara genetikens grunder och

den intressanta frågan om huruvida
Mendel fuskade med sina resultat. Öv-
riga kapitel om Thomas Morgan,
Watson och Crick, Sigmund Freud och
John Watson är på samma sätt exempel
på sumpade chanser. Två andra kapitel
betitlade »Biologi och politik» samt
»Du sköna nya värld» är fristående kå-
serier. 

Undvik boken, tag titeln och
gör ett eget läsäventyr
Så mitt förslag är: Undvik denna

bok, men tag titeln på den som ett
uppslag till ett verkligt läsäventyr. Välj
ut ett antal centralgestalter, givetvis
först och främst Darwin, läs riktiga
böcker skrivna av sakkunniga författare
och skapa en egen uppfattning om hur
den förändrade kunskapen om männi-
skan som biologisk varelse påverkar
Gudsbilden. •

Känslan 
av meningslöshet
är en medicinsk
fråga

Jörgen Malmquist. Föreställningar
om sjukdom. Somatisering. Medika-
lisering. Prioritering . 134 sidor. Lund:
Studentlitteratur, 2000. ISBN 91-44-
01433-3.

Recensent: Olle Hellström, dis-
triktsläkare, Vansbro.

Bokens omslag visar en genom-
lyst människa som utsätts för ett

virrvarr av intryck i en osorterad verk-
lighet. Detta kaos genomströmmar
hjärnan, bearbetas, förvandlas och åter-
speglas på ett välorganiserat och sam-
manhållet sätt i den verklighet som nyss
gav upphov till intrycken. 

Författaren tar upp en rad förhållan-
den och begrepp med medicinsk an-
knytning. Vad gäller textens kunskaps-
djup är nivån anpassad till målgrupper-
na: lärare och elever i allt slags vårdut-
bildning, samhällsvetare, journalister,
politiker, och alla med intresse för
sjukvårdens utveckling, problem och
möjligheter. Över 100 referenser kan
locka läsare att fördjupa sig i allt från

Poppers vetenskapsfilosofi till läkares
försök att hantera sin vanmakt inför pa-
tienters biomedicinskt ibland obegripli-
ga sjukdomsupplevelser.

Somatisering ägnas 
stort utrymme 
I åtta väldisponerade kapitel behand-

las begrepp som hälsa, diagnostik, häl-
sorisker, sjukdomar, deras orsaker,
historia, födelse, flyktiga liv, död och
glömska. 

Begreppet somatisering ägnas stort
utrymme, liksom en rad andra mindre
väldefinierade, sjukdomsliknande till-
stånd, tex amalgamsjuka, el-
överkänslighet, fibromyalgi och kro-
niskt trötthetssyndrom. De beskrivs
systematiskt. Ur andra författares arbe-
ten hämtas det mest väsentliga fram.
Aktuellt kunskaps- och debattläge re-
dovisas med rikliga referenser också till
färskvaran på nätet. 

Ett kapitel ägnas olika sätt att se på
psykosomatiska och psykosociala
sjukdomar och särskilt känsliga indivi-
der.

Patienten objekt för läkaren
enligt två modeller
Författaren lägger på ett lågmält dia-

logiskt sätt fram sin bild av överens-
stämmelsen mellan två dominerande
medicinskt teoretiska modeller och den
praktiskt kliniska verklighet dessa antas
representera. Vägledd av en biomedi-
cinsk modell ser läkaren patienten
(grovt) som en maskin utan känslor,
personlighet, vilja och avsikter mm.
Den andra, biopsykosociala modellen
vägleder läkare med helhetssyn, ett po-
sitivt värdeladdat begrepp. 

Textens dialogiska anda bidrar till
min undran om dessa modeller inte är
två variationer på ett och samma tema:
patienten är i båda fallen objekt för den
kunskapsutövande läkaren, psykiatern,
psykoterapeuten osv. Den biopsykoso-
ciala modellen kan också uppfattas som
en modifierad maskinmodell komplet-
terad med föreställningen att det finns
ett spöke i maskineriet som kan störa in-
formationsflödet till och från omgiv-
ningen (jämför virusmetaforen i IT-
världen). 

Filosofer en ny yrkesgrupp
på hjälparenan
Författaren hänvisar rikligt till litte-

ratur som tar upp tankar kring hur bio-
medicinskt svårhanterbara sjukdoms-
upplevelser ska ses och mötas. En ny
yrkesgrupp föreslås kunna operera på
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