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❙ ❙ »Orienterarsjukan« är namnet på en
bok av musikern och författaren
Fredrik Ekman samt konstnären Mag-
nus Bärtås. Baksidestexten säger att det
handlar om en hybridbok där texten rör
sig mellan genrerna. Framför allt är det
en polemisk reportagebok där författar-
na tycks ha en vetenskaplig ambition.
De anger referenser flitigt men blandar,
utan större källkristisk hållning, veten-
skapliga uppsatser med dagstidningsin-
tervjuer. 

Kritisk granskning av medicinen
Bokens egentliga tema är en kritik mot
stora delar av den vetenskapliga medici-
nen. Denna kritiska granskning är natur-
ligtvis angelägen. Boken börjar med ett
omfattande kapitel, som ägnas gränsen
mellan människa och djur, företrädesvis
apor. Tonen har först en prägel av ett ro-
ande kuriosakabinett, och referenserna
är valda därefter. Idérikedomen är stor
och perspektiven ibland mycket tanke-
väckande. 

I kapitlet därefter hårdnar den kritis-
ka hållningen. Författarna söker upp den
åldrige neuroforskaren José Delgado i
hans hem i Madrid. Delgado arbetade i
den medicinska forskningsfåra som höll
till i lobotomierans kölvatten. Där för-
sökte han fjärrstyra människor med
hjälp av exempelvis elektromagnetiska
fält. Författarna har i detta avsnitt hittat
en resonerande analytisk hållning och

dessutom en stilistisk elegans som ger
stor läsbehållning. 

Affekterade debattinlägg
Den kritiska uppgörelsen med medici-
nen som maktutövning blir fullt synlig i
det omfattande kapitlet som ägnas den
ännu aktuella debatten om de s k bok-
stavsdiagnoserna inom barnneuropsyki-
atrin. Aktörerna i den debatten var
främst Lundasociologen Eva Kärfve,
barnpsykiatern professor Christoffer
Gillberg samt barnläkaren Magnus
Landgren. Bärtås och Ekmans skenbara
objektivitet brister här helt, och deras
text blir bara en i raden av affekterade
debattinlägg. 

En mer opartisk och distanserad kri-
tisk idéhistorisk granskning av detta om-
råde, som bland annat rör risken för me-
dikalisering av samhällsproblem, hade
varit intressant. Man måste dock vara
medveten om att det är svårt att skriva
samtidshistoria, och kanske måste vi
därför vänta några decennier på en mer
reflekterande genomlysning av denna
debatt insatt i sitt sociala, medicinska
och kulturella sammanhang. 

Ensidiga tolkningar
»Orienterarsjukan« är ledigt och lätt
skriven, och den är understundom
mycket underhållande. Medicin och
sjukvård behöver kritisk granskning så-
väl inifrån som utifrån. En idéhistoriker
som Karin Johannisson har med ett
utifrånperspektiv gjort detta på ett
mycket sakligt och nyanserat sätt. Bärtås
och Ekman blir väl konspiratoriska i sitt
angreppssätt. Men jag måste erkänna att
efter den omdömesgille Fredrik Sjö-
bergs uppskattande recension av boken i
Svenska Dagbladet den 30 november
2001 var jag tvungen att läsa om boken.
Men mitt omdöme kvarstod. Är jag så
djupt rotad i medicinens värld, eller in-
doktrinerad skulle nog Bärtås och Ek-
man säga, att jag inte odelat kan dela de-
ras synvinkel? Nej, verkligheten – och
till den hör historien – är komplext sam-
mansatt och mångtydig, vilket skapar
olika tolkningsmöjligheter. Man kan
tala antingen om en förståelsens eller en
fördömandets hermeneutik.

Intressant om diagnosskapandet
En intressant del av boken rör diagnos-
skapandet som leder till åtgärdsbehov.
Men, frågar sig författarna, varför god-
känns då inte elöverkänslighet som dia-
gnos? Kanske ser inte författarna att de
själva i sina citat av bland andra profes-
sor Gillberg belyst svaret. Bokstavsdia-
gnoserna säger inget om orsak och ge-
nes. Bokstavsdiagnoserna är deskripti-
va, men elallergin slår redan från början
fast orsaken till tillståndet, som sedan

kopplas till en uppsjö av symtom. På så
sätt är dessa diagnoser varandras mot-
satser. Ibland faller dessutom författarna
i den grop de grävt,  vilket följande citat
belyser: »Om elektriciteten verkligen
skulle vara ett sjukdomsalstrande sy-
stem skulle hela samhällskroppen lida
av en autoimmun sjukdom – kroppen
skulle själv producera sitt gift.« Här an-
vänder författarna en medicinsk termi-
nologi på ett pseudovetenskapligt sätt!

Tankeväckande trots invändningar
Sammanfattningsvis är detta en bok som
mest handlar om det neurologiska områ-
det, om beteenden, om kollisionen mel-
lan olika synsätt, om gränslandet mellan
biologi och kultur. Visst har författarna
rätt i att det är en maktpåliggande upp-
gift att dra gränsen mellan friskt och
sjukt. Särskilt tydligt och kontroversiellt
blir detta ofrånkomligen inom psykia-
trin. Trots alla dessa invändningar så är
det en vitaliserande bok! Den väcker
tankar. Men varför heter den »Oriente-
rarsjukan«, då endast de sista 2,5 sidor-
na av 300 ägnas detta?

Vårdvision med 
»idealiserad design«
Bert Levin, Richard Norman. Vårdens chans
– en modell för morgondagens vård och
äldreomsorg. Stockholm: Ekerlids Förlag,
2000. ISBN 91-88595-83-8.

Recensent: Anders Wimo, familjeläkare, do-
cent, Hälsocentralen i Bergsjö, Primärvår-
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❙ ❙ I dessa dagar, när en ursprunglig, när-
mast naiv tilltro till den offentliga sek-
torns möjligheter att finansiera, organi-
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sera och styra sjukvården och äldreom-
sorgen håller på att bytas ut mot vanmakt,
politikerförakt, utmattning och misstro,
känns det stimulerande att ta del av tan-
kegångar där några ändå vågar sig på nå-
got som är annorlunda. Inte för att jag är
övertygad om att lösningen på allt vårt
elände finns i boken »Vårdens chans – en
modell för morgondagens vård och
äldreomsorg« – därtill är innehållet alltför
diffust – men författarnas ansats väcker
många frågor, manar till många eftertan-
kar. Ursprunget till boken är ett projekt i
Skåne (VVS – Vårdvision Skåne), där
författarna var projektledare. 

Diffust eller förutsättningslöst?
Att beskriva innehållet som diffust låter
kanske negativt, men det behöver det
nödvändigtvis inte vara; det kan också
kallas visionärt, förutsättningslöst,
framåtblickande etc, dvs utgöra ett för-
sök att frigöra sig från de bojor som var-
dagen låser oss i (lagstiftning, befintliga
cementerade strukturer, budgetkollaps,
organisatoriska revir, lokala och regio-
nala inbördeskrig om sjukhus etc).

Även om detta är en fördel är det na-
turligtvis också en risk – hur knyts var-
dagens elände ihop med den »idealisera-
de design« som är bokens huvudtema.
Någon implementation på fältet av den
»idealiserade designen« bjuds inte, men
det är inte heller meningen. En grundidé
är att det politiska systemet skall tillför-
säkra varje medborgare ett grundbelopp,
som skall läggas i en närvårdsenhet (som
skall konkurrera). Genom kvalitetsgod-
kännande och certifiering skall »vårdlo-
gikansvariga« (som utses av det politis-
ka systemet) godkänna och bevaka att
närvårdsenheterna håller måttet. 

Begreppet »närvård« är ju för övrigt
redan på tapeten i vårddebatten, bl a i
mitt eget landsting, som någon sorts hy-
brid mellan primärvård och nästan ned-
lagda sjukhus, men det är nog inte detta
författarna avser (även om en »närvårds-
enhet« kan se ut lite hur som helst, bero-
ende på lokala förutsättningar). 

Författarna betonar på ett flertal stäl-
len de grundläggande värderingar som
vår sjukvård och äldreomsorg bygger på
(allas rätt till vård, solidaritet etc) och att
man vill finna lösningar som undviker
både planhushållningens ineffektivitet
och de rena marknadlösningarnas risker
för orättvisa och bristande solidaritet.
Trots dessa försäkringar kommer nog
många att betrakta »den ideala designen«
som ännu ett i raden av »privatise-
ringsprojekt«, men det är ju detta låsta
tänkande som hindrar att debatten ut-
vecklas

. 
Frågorna intressantare än svaren
Man behöver inte hålla med om allt i bo-

ken, mycket är diffust, förenklat och inte
färdigtänkt, men som någon klok sa, det
är inte svaren som är intressanta, utan
frågorna. I och för sig funderar jag på hur
den »ideala designen« skulle konkretise-
ras i den avfolkningsbygd där jag arbe-
tar, men å andra sidan, det kan knappast
bli värre.

Ett steg på vägen 
i forskningen om 
tinnitusbehandling
Atle Rønning Arnesen, Bo Engdahl. Tinnitus.
Årsaker, diagnose og behandling. 124 sidor.
Oslo: Gyldendal, 2001. ISBN 82-05-28079-7.

Recensent: Gerhard Andersson, docent,
psykolog, institutionen för psykologi, Uppsa-
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❙ ❙ Tinnitus fortsätter att vara ett problem
som inte enkelt kan åtgärdas. Lyckligt-
vis går forskningen ändå framåt. Denna
norska bok har vissa likheter med de
båda svenska böcker som nyligen givits
ut, men är mer utförlig vad gäller den
hörselfysiologiska bakgrunden. 

Referenssystemet stör intressant bok
Boken inleds med en väl genomförd be-
skrivning av tinnitusfenomenet och dess
diagnostik. Flera intressanta iakttagelser
görs, men det bör redan nu påpekas att en
av bokens svagheter gör sig gällande.
Författarna är mycket sparsmakade med
att ge litteraturreferenser, och det före-
kommer även referenser som sedan inte
nämns i referenslistan. Då boken inte är
populärvetenskaplig i sin uppläggning
är detta störande. 

På det hela taget ger dock boken ett

modernt intryck, och ett positivt inslag
är att olika former av tinnitus tas upp
samt att författarna skiljer mellan akut
och kronisk tinnitus. 

Tidigare behandlingar avhandlas
En intressant aspekt gäller hur författar-
na ser på s k maskeringsbehandling. Un-
der 1970-talet och fram till 1990-talet
var detta en populär behandlingsmetod.
Resultaten av maskeringsbehandling
var dock blygsamma, och forskaren
Jastreboff ifrågasatte explicit värdet av
maskering. Det framgår inte tydligt i bo-
ken att det föreligger en klar skillnad
mellan tidigare maskeringsbehandling
och den nyare formen av »ljudstimulato-
rer«. Dock benämner författarna ljudsti-
mulering som »kamouflering«, vilket är
en mycket bra metafor. 

Ny behandlingsmetod beskrivs
Vad gäller behandling presenterar för-
fattarna en egen metod vid namn »Tin-
nitusmestringsbehandling« (TMB). Mig 
veterligen har denna metod inte prövats
i randomiserade studier, men utifrån det
innehåll som tas upp i boken torde det
vara en metod värd att pröva. Faktum är
att TMB innehåller mycket och är klart
multidisciplinär i upplägget. 

Vad jag finner särskilt intressant är att
författarna tar upp kognitiv beteendete-
rapi och presenterar detta på ett kort men
rättvisande sätt. Visserligen är påståen-
det att kognitiv beteendeterapi  (KBT)
»bør kombineras med TMB-behand-
ling« (sidan 99) helt utan forsk-
ningsstöd, då det snarare är så att det
finns mer stöd för KBT än för någon an-
nan behandlingsform för kronisk tinni-
tus. Däremot instämmer jag helt och fullt
med författarnas rekommendation att
den KBT-terapeut som tar sig an tinni-
tuspatienter måste vara kunnig om tinni-
tus. 

Viss behandlingspessimism 
Boken tar även upp en uppsjö andra be-
handlingsalternativ, och en positiv in-
ställning till dessa alternativ förs fram:
»Så länge denne typen av medikamen-
ter ikke har skadlige verkninger, må det
vare opp till hver enkelt å prøver dem«
(sidan 104). Även undertecknad anser
att man inte bör kasta bort något utan ge
det en chans, men detta citat speglar
sannolikt den behandlingspessimism
som ibland dyker upp i samband med
tinnitus.

Fortsatt forskning nödvändig
Låt oss hoppas att vi inom en snar fram-
tid vet mer så att sämre behandlingar kan
skiljas från effektiva. Fortsatt forskning
är därför nödvändigt. Denna norska bok
är ett steg till på vägen. •
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