
Men här fanns liksom i Mash-filmerna
även tid för romantik.

Skyr det alldagliga livet
1970-74 var författaren kejserlig profes-
sor vid det svenska sjukhuset i Etiopien.
Där och vid de mindre provinssjukhusen
fick han lära sig att arbeta under andra för-
hållanden än han tidigare vant sig vid och
göra operationer, som han inte skulle ha
drömt om att utföra på hemmaplan. Verk-
samheten avbröts i och med revolutionen
då kejsaren mördades (?) i sjuksängen,
konvalescent efter en prostataoperation. 

Behovet att bryta upp från den ena-
handa vardagen återkommer ständigt i
författarens liv. 1984 bar det iväg till Tai-
land på gränsen mot Kambodja. Även
här resulterade striderna mellan vietna-
meser och gerillan i stridsskador, men
främst behandlades skador (trampminor)
och sjukdomar hos befolkningen. Förfat-
taren tar här, liksom på andra ställen han
tjänstgjort, även chansen att lära känna
svårtillgängliga delar av vårt klot.

God skribent med mycket att berätta
Läsaren får med denna bok ta del av er-
farenheter som han/hon själv knappast
har chans att få uppleva. Som barn-
domsvännen och författaren Lars Arde-
lius skriver i förordet: Tor von Schreeb
råkar ha mer av brokiga och tankeväck-
ande livserfarenheter än de flesta, men
han kan faktiskt också skriva.

Medicin
och skönlitteratur
Håkan Hedin, red. Den sjunde poliosprutan
– och andra noveller från vården. 219 sidor.
Falun: Ljusnandalens Media AB, 2000. ISBN
91-630-9593-9.

Recensent: Carl-Magnus Stolt, professor i
humanistisk medicin, Karolinska institutet
Stockholm.

❙ ❙ Den sjunde poliosprutan är en antolo-
gi där 35 noveller skrivna av vårdare

samlats. Ursprunget var att tidskriften
»Medikament« för några år sedan anord-
nade en novelltävling. Bland en stor
mängd insända bidrag har nu ett urval
gjorts.

Medicinsk nytta av skönlitteraturen
Värdet av skönlitteratur inom vård och
medicinsk utbildning diskuteras alltmer
världen över. Låt oss i denna recension ta
tillfället i akt att teckna några olika sätt att
se på skönlitteratur och medicin. 

Vi har dels, som i den aktuella anto-
login, skönlitteratur skriven av vårdare.
Lars Erik Böttiger har genom åren doku-
menterat just området författande läka-
re, dock utan krav på att det som skrivs
har relation till medicinen eller vården.
Men i »Den sjunde poliosprutan« är det
annorlunda. Där står vårderfarenheterna
i centrum för författandet.

Sedan har vi en genre som skildrar
sjukdomsupplevelsen och mötet med
vården – ur patientens eller den lidandes
perspektiv. 

Vidare har vi den form av skönlitte-
ratur som skildrar sjukdomar och deras
symtomatologi. Visst är det så som
många påpekat att exempelvis Dostojev-
skijs författarskap kanske rymmer mer
än en textbok i psykiatri när det gäller in-
sikt bakom symtomen. Att läsa skönlit-
teratur handlar i det fallet således också
om en fördjupning av kunskaperna. 

Det finns kolleger som läser skönlit-
teratur för att roa sig med att ställa dia-
gnoser på de fiktiva litterära gestalterna.
(I Norge finns det till och med en sam-
manslutning av neurologer som sysslar
med detta.) Då handlar det oftast om att
använda skönlitteratur som en bekräftel-
se av det man redan vet. Det är för all del
inget fel på bekräftelse, men några nya
kunskaper och insikter tillförs knappast. 

Ett slags livssimulator
Oavsett hur man tycker att skönlitteratur
och medicin korsbefruktar varandra så
kan man självklart fråga sig: Varför gå
till romaner när vi har verkligheten?
Handlar det om en verklighetsflykt?
Men kanske kan man se skönlitteratur
som ett slags »livssimulator«, som er-
bjuder möjligheter att förstå olika män-
niskors upplevelse av sjukdom. Skönlit-
teratur kan fördjupa och berika insikter-
na om lidandet. Enligt min mening är det
främst genom att man får tillfälle till
etisk och existentiell reflektion som
skönlitteraturen har sin stora plats i me-
dicinen. Skönlitteratur och medicinsk
vetenskap kompletterar varandra i försö-
ket att förstå vad en människa är.

Olika vårderfarenhet skildras
I den aktuella antologin är det vårdare av
olika slag som skriver utifrån sina yrkes-

erfarenheter. Novellerna är korta och
lättlästa. Högt och lågt blandas; humor
växlas mot allvar. 

Flera noveller med litterära kvaliteter
Flera av novellerna har utmärkta litterä-
ra kvaliteter. Bland de författarnamn jag
särskilt vill framhålla märks Cecilia
Hultberg, Anna Jansson (vars novell gi-
vit antologin dess titel) och Christina Jo-
nasson. 

Distriktsläkaren Agneta Iveslätt Boh-
man skriver en tilltalande avskalad pro-
sa och ger en lätt desillusionerad skild-
ring av sin vardag under titeln »Livs-
värk«. Ove Larssons »Hembesöket«
kompletterar erfarenheterna ur distrikts-
läkarens perspektiv. Olle Norrbohm,
barnläkare med stora kunskaper inom
resemedicin, ger i sin novell »Nötter« en
global utblick, och hans språkliga finess
antyder litterära kvaliteter som gör att
berättelsen biter sig fast i minnet.

Störst förtjänst som inspirationskälla
Antologin »Den sjunde poliosprutan«
har dock inte sin största betydelse på det
litterära planet utan mer som inspiratör
för andra inom vården att formulera och
bearbeta sina erfarenheter.
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