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HadeThomasMann ett speciellt intres-
se för neurologi? Var Snorre Sturlasson
förstmed att beskriva ett neurologiskt
experiment?Konstruerade författaren
RoaldDahl den första shunten för ope-
ration av hydrocephalus?Dessa och lik-
nande frågor kanman få svar på av de
skrivande norska neurologerna i boken
»Hjernen og kulturen«. Det är den nor-
ska neurolitterära klubbens andra bok,
som till ochmed ärmer intressant än
den föregående om»Hjernen og kon-
sten«. Klubbens bara femtonmedlem-
mar har lärt sig att skriva lättare och
mer läsarvänligt. De har helt enkelt bli-
vit bättre berättare.

Boken är indelad i fyra delar: sjukdom
hos konstnärer, i konsten, i historien och
neurologins historia, fördelat på 24 kapi-
tel.Mellan dem finns anekdoter på en
till två sidor i avvikande typografi, som
ansluter till hela kapitlet eller någon av
personerna.Det gör hela den spränglär-
da boken lätt till innehållet och rolig att
bläddra i. Ett exempel på en sådan anek-
dot är kommentarerna till Boydsmord-
historia »Bizarre situations« där huvud-
personen genomgått en kallosotomi (av-
skärning av hjärnbalken) och levermed
delad hjärna. Detektiven och berättaren
är den vänstra hjärnhalvan, somkom-
mer fram till attmördaren är denhögra
hjärnhalvan somskjutit kvinnanmed en
pistol i vänster hand och lapp för höger
öga.Neurologens kommentar är att det-
ta ärmedicinsktmöjligt så när sompå en
liten detalj.
Patografin, författare somskriver om
sin sjukdom, får sindelmed fokuspå
ALS.

Layouten är genomgående av hög
klassmed talrika illustrationer i färg,
gamla fotografier och avtryck av origi-
nalarbetens titelsidor.

Hysterins historia från de gamla egypti-
erna via författarna Baudelaire och
Flaubert till läkarna Freud ochCharcot
är förnämligt framställd. Tänkbarame-
dicinska förklaringar till bådeKristinas
abdikation ochKarl XII:smisslyckan-
den diskuteras ingående. En underkänd
doktorsdisputation i Oslo är akademisk
historiamen också av betydelse för
neurologin. Inommusiken får vi skäl för
attMozart dog av tyreotoxikos och Bach
av en sinustrombos efter enmisslyckad
starroperation.Men han hade hunnit
försonasmedDresdens store orgelbyg-
gare Silbermann, sommöjligen hade As-
pergers syndrom.
Och vad var svaren på de inledande
frågorna? Citaten frånMann är talrika
och hur det gick för pojken i Döden i Ve-
nedig får sin förklaring. RoaldDahls fa-
milj var svårt drabbad av neurologiska
sjukdomar och hans bok om friprepare-
ring av hjärnan jämförsmed Jersilds
»En levande själ«. Dahl inte bara desig-
nade en shunt utan också ett framgångs-
rikt rehabiliteringsprogram för sin hus-
trus tillfrisknande. Snorre berättar om
jomsvikingen som tog en nål i handen
när han skulle halshuggas och ville
sticka den i jorden när huvudet flugit av.
Har boken då inga svagheter? Jag
skulle önskamig ett namnregister i näs-
ta upplaga, somunderlättar närman vill
slå i boken, och författarnamn i inne-
hållsförteckningen. Och dessutom att vi
blev några likasinnade i ett svenskt säll-
skap, beredda att se på kultur och histo-
ria genommedicinska glasögon. �

� recensioner Hur går det till när vi sätter fel diagnos
eller ger fel behandling? Förvisso är sys-
temanalys centralt vid patientsäker-
hetsarbete. Visst är händelseanalys ett
stort framsteg för att söka undvika upp-
repning av allvarliga händelser och
skapa skyddsnät för allvarliga händelser
i vården.Men hur är detmed doktorns
egna diagnostiska tänkande?Misstagen
man begått gnager likafullt, vare sig det
lett till LexMaria eller inte. Varför insåg
man inte det då som andra ellerman
själv lätt ser i efterhand?

Jerome Groopman, medicinprofessor vid
HarvardMedical School, har skrivit en
mycket angelägen bok omhur doktorn
tänker. Boken recenserades av Richard
Horton i NewYorkReview of Books
2007, och omnämndes av LarsWerkö i
debattartikeln »Har läkarna förlorat
förmågan att tänka?« (LTnr 23/2008).
Nu har den sombestseller kommit ut i
pocketupplagamed nytt efterord.
Boken bygger på ett antal autentiska
fall där diagnosen fördröjdes av olika
skäl. Författaren väver sedan sina kom-
mentarer och reflektioner utifrån dessa
patienters öde i vården.Han inleder
med historien omen kvinna som i 20-
årsåldern började få illamående och
kramper imagen eftermåltid. Det skul-
le dröjamer än 10 år av konsultationer
och behandling för gastrit, anorexi, buli-
mi och colon irritabile (IBS) innan hon
fick rätt diagnos – celiaki.
Det är kognition, varseblivning, som
ärGroopmans centrala tema. Utma-
ningen förmedicinen är att tanke och
handling oftast går i ett, läkaren börjar
tänka på diagnos i första ögonblicket i
mötetmed patienten.

Groopmans tes är att de flestamisstag i
vården handlar om tankefel. Stilla påta-
lar han att kognition och känslor inte
går att skilja åt, och framhåller vikten
att reflektera övermöjliga felkällor på
vägen till diagnos och behandling.
Psykologins teori om attribuering, att
tillskriva olika faktorer ett orsakssam-
manhang, är hans klangbotten.
Hur går tankeprocessen till vid attri-
butionsmisstag närman exempelvis ut-
går från idealbilden av en sjukdomoch
man försöker få in patientens anamnes i
denna symtombild – vadmissarman på
vägen, så kallad »representative error«?
Hur går det närman förklarar patien-
tens symtom ibilden av ennegativ
stereotypi?Eller för dendelen affektiva
misstag: patienten såg ju så friskut så
hankunde ju inteha infarkt på gång, som
är ett exempelGroopmanberättar om.
Somnästa steg tarGroopmanupp fall-
groparnanärmanväl riktat in sigpå en
diagnos, så kalladkonfirmationsbias.
Manbortser frånomständigheter och
symtomsomintepassar in i förstahands-
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termed smärta, utbrändhet, ångest, de-
pression, ätstörningar, svåra krigsupple-
velser,HIVochmycket annat.Många av
dessa patientermöter allmänläkaren,
psykiaternochendel andra specialister
nästandagligenpå sinmottagning.
Berg-Frykholms bok ger en unikmöj-
lighet att se djupt in i dessamänniskors
föreställningsvärldar.Man blir delaktig i
världar präglade av svåra barndomsupp-
levelser, livskatastrofer, skuldkänslor,
relationsstörningar.
Patienterna hittar starka bildsymbo-
ler för sådant de nästan aldrig tänkt, än
mindre kunnat sätta ord på. Vimöter
drakar, ormar, djävlar och nakna halv-
döda träd,men också änglar och andra
beskyddare, ljusa landskap, ymnigt grö-
na träd och färgstarka lotusblommor.

Självbilder är en bok ommänniskans ut-
satthet,men också omhennesmärkliga
förmåga att ge uttryck för sin vanmakt i
bilder och därmed sätta igång en lä-
kande process. I de enskilda patientbe-
rättelserna kan vi följa en utveckling
över tiden; bilder av desperation, tom-
het,mörker och ambivalens kan lång-
samt förändras, byta färgskala och sym-
bolspråk, få en annan känslotempera-
tur;mindre destruktiv ochmer harmo-
nisk. I de riktigt lyckade fallen kan sym-
boler för hopp, frihet och livsglädje er-
sätta den svarta destruktiviteten.
I förordet berättar författaren att
bildterapi har funnits i Sverige sedan
1960-talet,men att den av olika skäl för-
blivit en ganskamarginell företeelse i
terapivärlden. I USA ochmånga europe-
iska länder är den väl etablerad. Efter
att ha läst den här boken är det lätt att
känna entusiasm för att utveckla den
här terapiformen även i vårt land.
Man frågar sigmed fog omdet bor en
konstnär i varjemänniska eller omde
patienter vars bilder vi får ta del av i bo-
ken är särskilt selekterade. I förordet sä-
ger författaren att det absolut inte är en
förutsättning att kunna teckna eller
måla.Människor i alla åldrar kan delta
och bildterapin kan vara till god hjälp
för såväl talföra som tystlåtna. När jag
ser bilderna i boken får jag själv starka
associationer till drömvärlden. Samma
själsliga kreativitet som finns i dröm-
marna finns också i bilderna. De ger ut-
tryck för en värld som sträcker sig långt
bortomdet ordningsamma förnuftet,
utan att för den skull bli oförnuftig. De
talar helt enkelt ett djuparemänskligt
språk, somdet är av yttersta vikt att alla
människor inomvården har förståelse
för – inte bara bildterapeuter.

Sammanfattningsvis har Annika Berg-
Frykholm skrivit och redigerat en un-
derbar bok, somutan reservation kan
rekommenderas till allamed intresse
för detmänskliga dramat. �

diagnosenochman slutar att tänkapå al-
ternativa diagnoser; »search satisfying
error«. »Diagnosismomentum«är slut-
stationen i detta tankefel, stenenman
satt i rullning soparundanallt i sin vägpå
vägnerför berget.Groopman sätter den
diagnostiska osäkerheten i högsätet, i
stället för att fall för »commissionbias«,
att hellre göranågot fastman intehar
grund för det.
Detta omkognitivamisstag låter sig
sägas,men är det till hjälp i vårt dagliga
arbete?Hur skamanorka vara alert?
Groopmanberättar omkollegan, enme-
delålders barnläkare, som i sin ungdom
hade spelat iWimbledon. Fortfarande
idkar honmental träning inför enmot-
tagning som inför en tennismatch för att
fokusera imötetmed strömmen av vård-
sökande och särskilt intemissa diagno-
sen där behandling kan göra skillnad.
Bokenväckermångatankaromkonsul-
tationen och rekommenderas för såväl
grundutbildning somST-utbildning. �

Det finns böcker som är rena kraftkäl-
lor. Annika Berg-Frykholms bok om
bildterapi är en sådan.Man behöver
inte ha något omedelbart förhållande
till bildterapi för att ändå ha stor glädje
av boken. Efter en kort inledning och ett
par sidors informativ text om terapifor-
men följer ett par hundra sidormed fall-
beskrivningar eller rättare sagt bildbe-
rättelser, där vi får ta del av patienternas
målningar tillsammansmed en lågmäld
text som säger oss något ompatienten
somperson och typen av problem.
Målningarna gestaltarmed stor ut-
tryckskraft föreställningar och farhågor,
rädsla, uppgivenhet ochhopphospatien-

Unik möjlighet
att se patienten
Självbilder. Att komma vidare genom
skapande. 215 sidor.
Författare: Annika Berg-Frykholm.
Förlag: Bokförlaget Bergsäker; 2008.
ISBN: 978-91-633-2659-2.
Recensent: Christer Petersson, med dr,
distriktsläkare, FoU-centrum Kronoberg och
vårdcentralen Strandbjörket, Växjö.
christer.petersson@ltkronoberg.se.


