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den allvetande läkarens tid är förbi. 
Pålästa patienter, försedda med ut-
skrifter från Internet, blir allt fler. 
Läkare som är obekväma med det 
skulle förmod ligen få hjärtat i hals-
gropen om Brooklynförfattaren 
Siri Hustvedt klev in på mottagningen 
med en krämpa. När hon utvecklar ett 
psykosomatiskt symtom – hon börjar 
skaka okontrollerbart i hela kroppen 
när hon ger en minnes föreläsning över 
sin avlidne professorspappa inför kolle-
gorna på dennes college – är hon nämli-
gen ovanligt väl förberedd. Migrän se-
dan ungdomsåren har gjort henne för-
trogen med humörsvängningar, godar-
tade hallucinationer och andra 
nyckfulla aurafenomen. Hon har för sin 
huvudvärk prövat allsköns neuropsyko-
farmaka. Hon har reflekterat över sitt 
tillstånd i seminariegrupper om neuro-
psykoanalys, och hon har läst såväl his-
torisk som aktuell neurologisk och psy-
kiatrisk litteratur. Och med skakning-
arna får hon åter, oförmögen som hon 
är att tygla sin olydiga kropp, ta sina 
kunskaper och sin introspektion i bruk 
för att försöka förstå vad det är som 
egentligen händer när hon börjar skaka. 

de nya symtomen sätter i gång ett till-
bakablickande på hennes egna sjuk-
domserfarenheter och ett sökande i lit-
teraturen efter andra fallbeskrivningar 
som kan ha bäring på hennes egen sjuk-
domsbild. Med start i de egna darrning-
arna utvecklar sig texten efter hand till 
en slags idéhistorisk exposé: »… ett sö-
kande efter perspektiv som kan belysa 
vem och vad den skakande kvinnan är. 
Jag kan inte låta mig nöja med att be-
trakta henne genom endast ett fönster. 
Jag måste se henne från varje vinkel.«

Och så blir det. Hustvedt söker out-
tröttligt, ja, lidelsefullt efter sanningen 
om sin kropps kapriser, inte med fors-
karens systematiska tillvägagångssätt 
utan som en spårhund som kors och 
tvärs genomsöker område efter område 
varhelst den får upp vittring. Och under 
resans gång går hon oförväget i dialog 

med levande och döda författare om vil-
jan, minnet, drömmarna, omedvetna 
känslor, hysteriska symtom, dissocia-
tion, simulering och förhållandet mel-
lan kropp och själ. 

Det är svårt att inte imponeras av 
hennes receptivitet och uppslagsrika 
sätt att använda sina kunskaper i för-
hållande till vad som tilldrar sig i hen-
nes kropp. Hon låter Rizzolatti (spegel-
neuroner) komma i samspråk med Mer-
leau-Ponty (fenomenologins »levda 
kropp«). Neurologer från den klassiska 
epoken som Freud (psykoanalys), Char-
cot (hysteri) och Janet (dissociation) 
får ha en dialog med hjärnforskare som 
Sperry (split brain) och LeDoux (emo-
tional brain). Filosofer som Wittgen-
stein, Husserl och Hacking deltar i sam-
talet och författare som Dostojevskij 
och Proust citeras som sanningsvitt-
nen. Här ser man inga spår av de veten-
skapliga disciplinernas gränsdrag-
ningstyranni.

Men texten tyngs heller aldrig av ett 
tomt briljerande med »lärdom« . Hus-

tvedts röst tränger igenom – hon är en 
lysande skribent – och drunknar aldrig 
i kören av experter. Med sin prövande 
hållning håller hon samtalet vid liv och 
får det att utvecklas i allt fler förgre-
ningar, mot allt större fördjupning. 
Hustvedt finner otaliga gånger ytterli-
gare en dimension av problemet som 
måste undersökas för att förståelsen 
ska ökas, även om hon själv aldrig gör 
anspråk på att sitta inne med det slut-
giltiga svaret. 

ingen diagnos alltså. Och ingen bot. 
Symtomen blir hon inte av med. Hon 
förblir den skakande kvinnan. Men ald-
rig förr har jag stött på en så informerad 
och sofistikerad patient. Om sanningen 
ska fram är det tveksamt om jag ens 
mött en så påläst kollega. Boken rekom-
menderas därför var och en som tror sig 
stå ut med att möta en patient som kan-
ske visar sig veta mer än doktorn själv.
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Påläst patient utan diagnos eller bot

Läkare som är obe-
kväma med att deras 
patienter är pålästa, 
försedda med ut-
skrifter från internet, 
skulle förmod ligen få 
hjärtat i halsgropen 
om Brooklynförfat-
taren Siri Hustvedt 
klev in på mottag-
ningen med en kräm-
pa. 




