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❙ ❙ Aleksander Perski har skrivit en bok
om stress och utbrändhet med titeln »Ur
balans«. Det är en sympatisk bok. Det är
den första bok av honom som jag har
läst, och det har tagit tid för mig – stres-
sad som jag är. Jag hörde talas om ho-
nom första gången 1984, när jag var AT-
läkare på Långbro sjukhus och han höll
på med en studie om psykologiska reak-
tioner hos människor som insjuknat i
hjärtinfarkt. På avdelningen hade vi en
relativt ung kvinna, under 40 år, som på
grund av stress i arbetet fått en hjärtin-
farkt innan hon blev inlagd för depres-
sion. Det gick inte ihop för mig och där-
för kommer jag ihåg henne, liksom att
hon skulle intervjuas av Perski i hans
studie.

Prestationsbaserad självkänsla
Nu har jag läst boken, som jag i ett svagt
ögonblick lovade skriva om här. Jag har
gruvat mig för det och lyckats skjuta upp
det. Jag ville göra en bra recension – den
bästa, mest heltäckande – om hans bok
och om andra i samma ämne. Helt klart
lider jag av prestationsbaserad själv-
känsla, ett fenomen som beskrivs i bo-
ken och som ofta finns med hos personer
som blir utbrända, vilket var min kvali-
fikation, när jag fick uppdraget, förutom
min psykiaterspecialitet.

Vetenskapliga och skönlitterära källor
Boken är uppdelad i tre delar: »Livsba-
lans«, »När balansen rubbas« och »Att
återställa balansen«. Den är lågmäld och
förklarar på vanligt språk hur stressjuk-
domar uppstår. Den inramas av citat ur
både poesi, prosa och vetenskap och
med upphovsmän som C J L Almqvist,
Szymborska, patienter, Hjalmar Söder-
berg, Susanna Tamaro, Thomas av
Aquino, Aristoteles samt olika kända

stressforskare. Boken innehåller också
en liten ordlista, och i noterna finns hän-
visningar till källorna i både vetenskap
och skönlitteratur.

Kunskap via fallbeskrivningar
I vinjetter får vi intressanta inblickar i
skrivandet, som sker på San Michele på
Capri där han kan få den ro som bok-
skrivande kräver. Via ett par fall av
plötslig död hos rätt unga människor,
utan annan förklaring än stress, presen-
teras läsaren för de kunskaper som vi (=
samhället) gradvis skaffat oss om
stresstillstånden, men som vi trots det in-
te drar lärdomar av. Det sorgliga är ock-
så att en hel del kunskap hade vi redan
vid förra sekelskiftet, dvs skiftet
1899/1900, då samhällsutvecklingen
också karakteriserades av snabba för-
ändringar i samband med industrialise-
ringen. 

Tredelat liv viktigt för själslig balans
Han går igenom de vanliga symtomen
vid stressammanbrott, och vi får lära oss
om kamp-, flykt- och spela död-pro-
grammet och den viktiga regeneration
som sker under sömnen, liksom att min-
net konsolideras då. Han påminner oss
om den medeltida visdomen med ett tre-
delat liv: det aktiva livet, det begrundan-
de livet och den tredje, nästan viktigaste
delen – sömnen – »Nature’s soft nurse«
enligt Shakespeare. Han för fram vikten
av kärlek, beröring, gemenskap, solida-
ritet och att livet har sammanhang och
mening.

Bred målgrupp
Det här är en bok som riktar sig till van-
liga människor, till oss som är verksam-
ma inom hälso- och sjukvården och till
våra politiker och andra makthavare.

Jag skulle verkligen vilja att våra po-
litiker och makthavare, som försöker
lösa problemet med »sjuktalens kata-
strofala ökning« skulle läsa Perskis bok
och ta till sig dess lärdomar. 

Men viss om att så inte sker, vill jag
också att alla vanliga människor, både
professionella i vården och själva drabba-
de av vårt kortsiktiga samhälle, skulle
läsa den och ta till sig dess revolutionära
innehåll: »... att det är vi själva som med-
borgare som måste hitta ett människovär-
digt och klokt sätt att komma vidare i det
föränderliga samhället« (sidan 184).

Och vi måste göra det snart! Varför
inte börja redan idag att göra motstånd.
Hälsa på busschauffören! Le mot
snabbköpskassörskan, speciellt när hon
inte är snabb! Håll upp dörren för din
granne! Du »stjäl« visserligen några se-
kunder från det effektiva samhället men
ökar de positiva sambanden mellan
människorna.
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❙ ❙ I denna behändiga 180-sidiga volym
sammanfattas såväl historik som högak-
tuella forskningsresultat kring upp-
komst av antibiotikaresistenta mikrober
och hur behandlingsrutiner påverkar
överlevnad av dessa mikrober på sjuk-
hus och i andra miljöer. I bokens första
tre kapitel och 50 sidor ges bakgrunden
av volymens redaktörer och Julian Davi-
es, en av våra auktoriteter inom mikrobi-
ell antibiotikaresistensforskning. Såle-
des diskuteras hur resistens snabbt kan
sprida sig inom och mellan stammar av
olika bakteriearter och att nyligen även
genöverföring mellan pro- (bakterie)
och eukaryota organismer (såsom svam-
par) rapporteras och nu studeras inten-
sivt i olika forskningslaboratorier.

Uppkomst och spridning av resistens
Bokens viktigaste kapitel för den medi-
cinske mikrobiologen och infektionslä-
karen behandlar uppkomst och sprid-
ning av antibiotikaresistens i bakterieko-
lonier, som utvecklar s k biofilm, kom-
plexa kolhydratytstrukturer, som gynnar
långsam tillväxt och ger en diffus barriär
av läkemedel in i infektionshärden kring
en höftledsprotes och andra s k biomate-
rial hos reservdelsmänniskan. I detta
»halvsovande« tillstånd nedregleras me-
tabolismen, och en sofistikerad regle-
ring av programmerad celldöd inträder,
där vissa mikrober skyddas att överleva
i kroniska infektioner. En rad yttre s k
stressfaktorer anses påverka dessa för-
ändringar i cellmetabolismen (s k fero-
moner), såsom magsäckens saltsyra får
helicobacter att adaptera sig och utveck-
la en kronisk magkatarr. Forskningar
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