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Recensent: Carl-Magnus Stolt, chefläkare,
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humanistisk medicin, Karolinska institutet,
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❙ ❙ En ny bok av Georg Klein, världsbe-
römd tumörbiolog, tar man sig alltid an
med stor spänning. Klein är en sällsynt
tänkare som ledigt rör sig mellan huma-
niora och den naturvetenskap som han är
djupt rotad i. Han är en för svenska för-
hållanden ovanlig forskare. Kanske in-
nebär hans centraleuropeiska ursprung
att han har ett annat förhållande till – och
en annan förståelse för – den humanis-
tiska lärdomen. 

Titeln väcker förundran
Hans nya bok heter »Så jag kan svara dö-
den, när den kommer«. Det är en fängs-
lande och måhända anmärkningsvärd ti-
tel, inte minst därför att Georg Klein ka-
rakteriserar sig själv som en bekännande
ateist. Hur ska en ateist kunna svara en
opersonlig död? Halvvägs in i boken
kände jag ett behov av att rekapitulera
Kleins tidigare författarskap och till-
bringade därför en helg med hans olika
böcker. 

Tron på naturvetenskapen en röd tråd
Kleins författarskap har en omfattning
och ett innehåll som gör det unikt i
svensk vetenskapsorienterad litteratur.
Som en röd tråd genom författarskapet
löper tron på naturvetenskapens möjlig-
heter. Därför har naturvetenskapen en
djup humanistisk innebörd. Ett annat
centralt tema i författarskapet är Georg
Kleins eviga brottning med den frånva-
rande alternativt obefintliga Guden.
Denna skuggboxning är i själva verket
kanske den djupast liggande paradoxen i
Kleins författarskap. Hans ateism är en
given och logisk konsekvens av den
strikta naturvetenskapligt materialistis-
ka världsbild som han omfattar. Klein
kan dock ingalunda beskyllas för ett en-

kelt vulgärmaterialistiskt förtingligande
av det mänskliga. Lägg här till hans star-
ka känsla för skönlitteraturens möjlighe-
ter samt hans betydande stilistiska för-
måga, så blir det lätt att förstå betydelsen
av hans samlade författarskap. 

Skydd mot det outhärdliga
Det mest personliga och läsvärda i den
senaste boken är den märkliga händelse
som inträffade den 8 mars 1998. Georg
Klein var då ytterst nära att drunkna när
han gått igenom isen på Kottlasjön. Hans
mirakulösa räddning via en förbipasse-
rande ambulanshelikopter tas som ut-
gångspunkt för att diskutera tro, slump
och önsketänkande. Klein ser männi-
skans religiösa behov just som ett öns-
ketänkande. Han är heller inte främman-
de för att detta önsketänkande skulle
kunna vara en evolutionärt fram-gångs-
rik strategi. Det kunde vara en inbyggd
barriär för att acceptera annars outhärd-
liga fakta. 

Bemöter biologins motståndare
Om nu Klein inte tror på Gud så tror han
dock på biologin, på naturvetenskapens
möjligheter och dess framsteg. Hans ir-
ritation mot den misstro riktad mot bio-
login som är tydlig i vår tid (kanske mer
i Europa än i USA) är betydande. I ett av
bokens avsnitt bemöter han skapel-
setrogna och andra som anklagar biolo-
gin för att förminska det mänskliga.
Klein redogör för den vetenskapliga
uppfattningen, dess sanningssökande
och objektivism. Han utgår närmast
omedvetet i detta sammanhang från en
strikt kvantifierande naturvetenskaplig
metodologi. Biologins motståndare be-
skriver han som kunskapsfientliga. Här
skulle kanske hans resonemang ha kun-
nat nyanseras. Kanske är det till och med
så att kritiska röster är en angelägen del
i varje vetenskaps kvalitetsgranskning.
För att kunna tas på allvar måste dock
kritiken vara kunskapsbaserad.

Men det är väsentligt att det förs en
bred och kontinuerlig samhällelig dis-
kussion, rörande nya vetenskapliga fak-
ta och om hur vi tillämpar de nya kun-
skaperna. Vad är etiskt rimligt när det
gäller manipulation av naturen? Vem
skördar frukterna, och vem får betala
priset? I denna önskvärda samhällsde-
batt är Georg Klein en lika kunnig som
angelägen förespråkare för forskningens
frihet. Klarsynt ser han också riskerna
med den stadigt ökande kommersiella
influensen på vilka forskningsprojekt
som kan genomföras. 

DNA-molekylen grund för allt mänskligt
Kanske är grunden i hela Georg Kleins
författarskap frågan »Vad är en männi-
ska?« Klein har sitt givna svar efter de-

cenniers forskning inom tumörbiologin.
Allt mänskligt utgår från den mångsidi-
ga och raffinerade DNA-molekylen, i
samklang med den långsamma evolutio-
nens ständiga variation. En bananfluga
är nästan en människa, skriver Klein på
något ställe. På det viset finns ingen möj-
lighet att dra en skarp gräns mellan män-
niskan och djuren, vilket är en proble-
matisk konsekvens av denna världs-
åskådning. Detta problem blir inte minst
synligt i den experimentella biologin.

Ett annat problem är synen på andra
vetenskapliga metoder, vars frukter inte
är förklarande kunskaper utan förståel-
sekunskaper, eller kanske till och med
insikter som försöker belysa tillvarons
mening. Georg Klein påtalar dock öd-
mjukt att molekylärbiologin måste ses
som en ömsesidig komplettering till hu-
man- och samhällsvetenskaperna. Just i
den slutsatsen öppnar sig framkomliga
forskningsvägar för fortsatt gemensam
förståelse av det mänskliga i alla dess
olika skepnader.  

Överblick över
medicinantropologisk
forskning

Cecil G Helman. Culture, health and illness.
4th ed. 328 sidor. London: Arnold; 2001. ISBN
0-7506-4786-8.

Recensent: Lisbeth Sachs, docent, social-
antropolog och senior forskare vid Tema
Kommunikation, Linköpings universitet.

❙ ❙ »Culture, health and illness« ges nu ut
i en fjärde upplaga och av ett nytt förlag.
Boken, som vill ge en allmän överblick
över medicinsk antropologisk forsk-
ning, har sedan den första upplagan för
över 20 år sedan blivit dubbelt så omfat-
tande, både innehållsmässigt och om-
fångsmässigt. Den har idag ett format
som jämfört med den första upplagans
pocket ter sig imponerande. Men är bo-
ken så imponerande som den ter sig yt-
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ligt sett? Det är den fråga man ställer sig
när man läst igenom samtliga utgivning-
ar. 

Uppslagsbokskaraktär
Detta är en regelrätt »text-book« som
riktar sig framför allt till läkare och an-
nan hälso- och sjukvårdspersonal. Den
har uppslagsbokskaraktär och innehåller
en meny av områden som man inom den
medicinska antropologin intresserat sig
för sedan början av 1960-talet, då ämnet
började bli i ropet i USA och något se-
nare i Europa. Kapitlen spänner över så-
dana områden som diet och nutrition,
omvårdnad, läkare–patientinteraktion,
genusfrågor, smärta, farmakologi, psy-
kiatri, stress men också vissa metodolo-
giska frågor som epidemiologi och nya
forskningsmetoder inom medicinsk an-
tropologi. Boken avslutas med s k kli-
niska frågeformulär baserade på varje
kapitel.

Försummar det ömsesidiga mötet
Boken har sin definitiva plats som un-
derlag för en oinvigd läsekrets som sö-
ker kunskaper om olika kulturella aspek-
ter kring hälsa och sjukdom. Efterfrågan
på kunskap om människor som ter sig
svåra att få kontakt med och behandla i
vården har stegrats i Västvärlden. Denna
bok svarar mot ett sådant behov.

Det jag dock uppfattar som en defini-
tiv brist i boken är att den riktar sig till en
kliniskt verksam läsekrets som inte får
hjälp att se sig själv som en del i det som
boken ytterst handlar om: möten i vår-
den. Jag saknar fokus på interaktion och
kommunikation. Det är inte rimligt att
kliniker ska lära sig se »den andra« en-
dast som problematisk. 

Det en god medicinsk antropologisk
forskning ytterst ska handla om är vad
som sker i möten människor emellan –
inte minst där frågor kring normalitet, ris-
ker, liv och död ska avhandlas. Frågan
måste ställas: Hur gör vi egentligen när vi
möter människor med andra kunskaps-
grunder och andra erfarenheter än vi
själva? Varför gör vi som vi gör? Såda-
na frågor ställer inte Cecil Helman. Bo-
ken är inte sofistikerad på ett sätt som le-
der till reflektion och eftertanke kring
den egna verksamheten. Det krävs
mycket mer av ett spegelperspektiv där
människor i vården idag kan känna sig
stimulerade att fundera över hur det
skulle vara möjligt att gå vidare på ett
konstruktivt sätt i det som ibland känns
olösligt. Man behöver något helt annat
än ett fjärilssamlande och ett ensidigt
försök att »förstå« motparten. En känsla
av manipulation smyger sig på.

En antropologisk recension
Kanske är en antropologisk recension av

en bok i medicinsk antropologi för läkare
och annan vårdpersonal orättvisande på
sätt och vis. Men nog hade boken givit
mera värde och värdighet till en läkarkår
som söker sätt att förhålla sig till en ny
verklighet i vården. En verklighet där så-
väl nya former av sjuklighet utan patolo-
gi och ett alltmer idogt sökande efter pa-
tologi eller risk för sjukdom hos »friska«
personer ger nya utmaningar. I denna
värld behöver sjukvårdens utövare i
högsta grad hjälp med självreflektion. 

En väckarklocka 
för psykosomatik 
eller somatopsykiatri

Anders Lundin, red. ...med ett litet hål för
själen. Psykisk ohälsa vid kroppslig sjuk-
dom och skada. 208 sidor. Stockholm: Natur
och Kultur; 2001. ISBN 91-27-08987-8.

Recensent: David Eberhard, ST-läkare i psy-
kiatri, S:t Görans sjukhus, Stockholm.

❙ ❙ »…med ett litet hål för själen« är en
mycket efterlängtad bok. Den är en sam-
manfattning av vad man vet om diverse
olika tillstånd vid vilka psykisk och so-
matisk ohälsa går hand i hand. Neurolo-
gen och psykiatern Anders Lundin står
som redaktör för en bok som är ett när-
mast unikt försök att bygga broar mellan
två världar som intimt är sammanbund-
na men som under ett sekel gjort nästan
allt för att skiljas från varandra.

Nya och intressanta data
Det framkommer en hel del slående och
för många tämligen nya data om exem-
pelvis dödlighet i hjärt–kärlsjukdom för
deprimerade. Kapitlen är indelade efter
olika kroppsliga tillstånd och hur man
skall förhålla sig till vart och ett av dem
ur psykiatrisk synvinkel. Man kan
snabbt leta upp vad man vet om psykiat-

risk komorbiditet och magsjukdomar,
neurologiska sjukdomar och cancer. I
detta ryms såväl psykologiska aspekter
på svår sjukdom som rena biologiska
samband mellan traditionellt väsensskil-
da tillstånd. 

Ojämn kvalitet – en marginell brist
En liten invändning: Man kan se vissa
skillnader inom boken. Kapitlen om
kranskärlssjukdom, mag–tarmkanalen,
neurologiska sjukdomar samt skadeka-
pitlet känns mer gediget och förefaller
vila på säkrare grund. Slutkapitlet är ett
rent farmakologiskt referenskapitel och
har ett värde, men känns inte lika fräscht
och nydanande. 

Kapitlen om cancer men framför allt
det om demens svävar stundtals i en an-
nan sfär, och även om det är helt nöd-
vändigt att hantera dessa tillstånd på ett
psykologiskt adekvat sätt känns det för
mig som om kapitlen inte handlar riktigt
om samma sak som den övriga delen av
boken. Här blir det lite tendenser till spe-
kulationer i en lätt polemiserande ton
som jag anser att boken egentligen är för
bra för att ägna sig åt. En invändning
som trots allt är ganska marginell, då bo-
ken som helhet faktiskt är upplyftande i
sin progressivitet.

Bok för den obligatoriska utbildningen
Därför är min största invändning mot

boken att den saknar register. Detta är
synd för om man via utbildning kunde få
läkare att använda sig av all den kunskap
som här är enkelt och praktiskt samlad
skulle många människor med såväl psy-
kiatrisk som somatisk problematik kun-
na bli hjälpta. 

Nytänkande för fortbildningen
Det skulle förmodligen löna sig att byta
ut mycket av den försoffade gamla slent-
rianlitteratur som såväl sjuksköterskor
som läkare matas med under psykiatri-
lektionerna (för att inte tala om psykote-
rapitimmarna) mot detta färska inslag.
En bra början är om den hädanefter ingår
i fortbildningskurser för all vårdperso-
nal, såväl inom psykiatri som somatik.
Förlåt, jag menar inom psykosomatiken,
eller var det somatopsykiatrin.
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