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Express

Ars Medicina
Internationell samverkan
KLM och SKSF konferens och årsmöte Göteborg 2-4 Mars 2018
Se hela programmet på sid 4-5 – och sprid det vidare!
missions- eller allmänna sjukhus, utbildning eller mentorskap,
risker med välgörenhet, image eller karaktär, tala eller lyssna …

In the footsteps of the Great Servant Healer
Hyderabad, Indien 23-26 Augusti 2018
Student conference 21-23 August, Pre Congress Seminars 23-26 August
Låt dig utmanas, följ med och upplev något som kan påverka resten av ditt liv! sid 3

Från ICMDA-konferensen 2014.

Bok om Livsmod – vägen tillbaka efter sexuella övergrepp och livstrauman sid 7

Ledaren

Hur blev ni hela...
Makarna Rajs skriver i förordet till den
nyutkomna boken Att återvända till livet1
om sina barndomsminnen från Förintelsens dagar i centraleuropa då 1 500 000
barn mördades: ”under yrkesverksamma
år bar vi i all tysthet våra minnen från kriget i varsin sluten, osynlig ryggsäck. Men
vi kände dess börda dag och natt, på jobbet, på fritiden, på festerna och när vi njöt
av våra barn och barnbarn … Efter att vi
gått i pension öppnade vi våra ryggsäckar. Och minnena började komma till liv.
De flög ut som kraxande svarta fåglar. Då
bestämde vi oss för att skriva.”
Frågan ”Hur blev ni hela…” kan också
ställas till de som vittnat om övergrepp
hösten 2017 under vinjetten ”me too”.
Vad innebär det att vara ”hel” respektive
”trasig”?

Kanske kan man vara fast, fängslad av
sitt trauma? Rättsmedicinaren Jovan Rajs
fann bland sina obduktionsfall trasiga människor som efter att ha överlevt Auschwitz/
Bergen Belsen bragte sig själva om livet.
Makarna återkommer till vikten av att
inte fastna i det förgångna och får frågan
”hur blev ni hela..” av en svensk 15-åring.
Frågan är aktuell i Sverige idag där så
många människor bär på ”traumatiska
upplevelser”.
Det är m a o av största vikt, att både för
egen del, och för de människors skull,
som vi möter att vi tar del av ett konstruktivt grepp visavi ”övergrepp och livstrauman”. Anne Holmdahl har genom åren
haft ett stort engagemang och besitter en
hög kompetens parad med stor erfarenhet. Så det är med tacksamhet vi tar emot

hennes bokanmälan här i Ars Medicina
Express av Nytt livsmod – vägen tillbaka efter
sexuella övergrepp och livstrauman av Dan B
Allender 2017 och hoppas att boken får bli
till stor välsignelse i mångas liv. Anne har
översatt många böcker och en av dr Allender tidigare. Så även denna gång – men
denna gång på eget förlag.
”In the footsteps of the Great Servant
Healer” är ett mycket passande tema för
den 11:e ICMDA världskongressen. Det är
till Indien vi kallas för att utbilda oss i den
store Helarens fotspår. Läs om kongressen
här och på nätet. Vi hoppas bli en stor
delegation som reser från Sverige och
låter oss inspireras.

1. Natur och kultur; Stockholm. ISBN: 978-91-2715005-8 E-boksproduktion: Axiell Media, 2018

Red

Jovan Rajs på brittiska parlamentet i början av 1950-talet och visas runt av judisk parlamentariker Janner:

“Att sätta sig på Winston Churchills plats på första bänken till höger om talarstolen!
Och att i talarstolens grunda låda upptäcka ett exemplar av Bibeln på hebreiska!
”Talar man härifrån ska man ha Bibeln i tankarna. Den skall vara på originalspråket
för att undvika översättningsfel,” kommenterar Mr B. Janner” Jovan Rajs sid 178-79
Att arbeta som rättsmedicinare i hemlandet kunde ha sina sidor:

”Min tillvaro skulle vara harmonisk om jag inte levt i en stad som under kriget rymde tre
koncentrationsläger, som periodvis fungerade som dödsläger. En stad där nedsäkningar i skogsdungar
runt om staden talar för att de är igenväxta massgravar” sid 211

Ars Medicina

Organ för Kristna Läkare
och Medicinstudenter

Ars Medicina
c/o Landgren, Marieholmsvägen 2c
542 43 Mariestad

© Ars Medicina

KLM kansli

ISNN 028 - 4753

c/o Jovanna Dahlgren
Fabriksgatan 4
434 32 Kungsbacka
bankgiro 5033-2857
doctors4christ@gmail.com

Ansvarig utgivare

Gud till ära,
människor till tjänst

Iris Denstedt-Stigzelius

Redaktion med e-postadresser
Magnus Landgren (red),
magnusklandgren@gmail.com
Tomas Seidal,
tomas.seidal@swipnet.se

Ars Medicina Nr 1 2018 • sid 2 • årgång 30

Enbart prenumeration Ars Medicina 100 kr.
Du har också möjlighet att betala genom
Swish nu direkt.
KLMs Swish-nummer är 123 692 93 50.
Respektive artikelförfattare svarar för sina
ståndpunkter och ledaren är redaktionens.

Prenumeration Ars Medicina, per år
100 kr

Produktion
KLM medlemsavgift, inkl Ars Medicina,
per år
Läkare, tandläkare 500 kr (par 750 kr),
Pensionär och AT-läkare 250 kr (par 400 kr),
Student fritt första kalenderår, sedan 100 kr.

Förlaget Boken, Sune Jäderberg,
Brinkgatan 11, 573 42 Tranås
sune.jaderberg@forlagetboken.se

Ordföranden har ordet

Ett nytt år har börjat med nya utmaningar
och möjligheter!
Hösten kantades av Metoo-upprop och
Trump-grodor. Det första en välbehövd
rörelse som synliggjort osunda maktstrukturer främst riktade mot det ena könet,
men som stundom tagit rättsosäkra vändningar. Som företrädare för KLM hoppas
jag att debatten fördjupas och att vi fokuserar på vilken värdegrund och människosyn som styr vårt bemötande och
beslut. Vi bör rannsaka oss själva: Ser vi
våra medmänniskor som medel för vårt
välbefinnande eller om vi blundar för
orättvisor, så är det dags att vakna upp.
Vid årsskiftet drabbades vi på Västkusten
av det största mässlingsutbrottet i mannaminne. Från smittskyddsföreträdare har
hanteringen varit klanderfri, men med insyn från områdesledning kan jag säga att
vi stundtals upplevde det motigt innan
man hade kontroll över alla ingångar på
sjukhuset.
Mer strukturella omdaningar har hänt
under hösten: Inom sjukvården avslöjades Boston Consultings mjölkande av
medel från Karolinska Sjukhuset och i

Göteborg plockade man ner hela Värdebaserade-överrocken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hur det står till vid
flera andra svenska sjukhus kan jag bara
gissa. Jag dryftar mig sticka ut huvudet
och påstå att det varken är första eller
sista gången som vi med gemensamma
skattemedel dras med i ”kejsarens nya
kläder” – tyvärr! Här behövs också ett
uppvaknande bland kristen vårdpersonal
om att vara sanningssägare och våga i
större utsträckning anta ett sunt ledarskap.
Vad händer under året inom KLM? Vi
kommer att fortsätta med studenthelg i
september samt AT/ST-helg senare under
hösten. Ni är nu närmast hjärtligt välkomna till vårmötet som vi har tillsammans
med SKSF i Göteborg 2-4 mars där temat
är internationellt arbete med fokus på gott
ledarskap inom vården, infektionsbekämpning och palliativ vård. Dessa tre
områden är på ett eller annat sätt högaktuella och vår tanke under vårmötet är att
belysa om vi kan lära oss av andra länder
i frågorna. Flera kända föreläsare kom-

mer, däribland ordföranden för kristna
läkare i världen (ICMDA). Vi hoppas på
stor uppslutning och goda diskussioner.
Se program på separat sida.

Välkomna till ett nytt år med Ars Medicina och KLM!

Jovanna Dahlgren
Ordförande i KLM
jovanna.dahlgren@gu.se

ICMDA 2018 21-26 augusti Hyderabad Indien
”I den Store Helarens fotspår” är temat
som hämtas från Jesaja 42:5-7 för den 11:e
världskongressen, skriver Dr Bimal Charles1, generalsekreterare för CMF i Indien
och ordförande i organisationskommittén.
I programmet finns morgonbön, gudstjänster och bibelstudier såväl som tematiska inslag som rör global hälsa och sociala utmaningar i ett brett perspektiv. Det
blir plenarföreläsningar och ”workshops”
såväl som postersessioner, utställning,
utflyktstillfällen och internationell afton.
Abstracts skall vara inne senast den 31/3
och besked ges den 30/6.
Pärlornas stad, Hyderabad, är den 5:e

största staden i Indien, huvudstad i Telangana och har ett mycket behagligt klimat vid denna tidpunkt på året. Kongressen är förlagd till Leonia International
Center for Utställningar och konvent och
ligger i anslutning till Leonia Holistic
Resorts. En avkopplande och vacker miljö
ägnad åt rekreation och gemenskap.

Förkongressens workshops:
1. Medical Education
2. Saline Process
3. Mental Health (Christian perspective
and response professor Kurville Gerog)
4. Working with neighbours
5. Disability and Health Care.

Huvudkongressens workshops:
1. Introduction to servant leadership
2. Mentoring and spiritual formation
(Dr Vinod Ramachandra, Siri Lanka)
3. Bio Ethics
4. Institute of Medical Missions (EMF
India and ICMDA Nigeria)
5. Governance and strategic Thinking
(Dr David Stevens and Dr Gene Rudd,
CMDA, USA)
6. World views and Evangelism (CMF
UK).
1. Dr Bimal Charles är kliniker och forskare och har
publicerat flera arbeten utifrån detta perspektiv på
HIV/AIDS i Indien.

Red.

Vi svenskar har erbjudits en postkonferensutflykt till Vellore Christian Medical University
och Hospital. Om du anmäler dig till resan så låt oss veta så att vi kan samplanera och få det
bästa och mesta av detta fantastiska ”äventyrserbjudande” som ICMDA 2018 i Hyderabad
innebär! Gå in på hemsidan ICMDA worldcongress 2018 – den fylls på med detaljer allt
eftersom.
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Vårkonferens
KLM och SKSF 2-4 mars 2018
Tema: Internationellt arbete inom högaktuella områdena ledarskap, infektionsbekämpning
och palliativ vård.
Lokal: Brödraförsamlingen (EBF) på Kungsgatan 45 i Göteborg, förutom lördagkvällen.

Camilla Börjesson

Sjuksköterska, studerar till
specialistsjuksköterska
inom palliativ vård.
Arbetar med palliativ
vård i Västafrika.

Vinod Shah

Barnkirurg som varit verksam i
Vellore Christian Medical College,
Indien och nuvarande ordförande
i Internation Christian and Medical
Association. Skrev i Ars Medicina
4/2017 som bl a tar upp indisk
ateism och indiska kulturella attityder till smärta och lidande.

Abstract Vinod Shah

Saturday 09:15-10:00
Drawing from the history of medical mission in India/Africa and
using examples:
1. Collapse of 500 mission hospitals in India: Leadership development is more important than programs
2. 46 Billion dollars in aid each year to Africa: Charity in missions
has been the cause of both zombification of the target population
as well as the cause of dependency.
3. Living an illusion: Thinking and monitoring health impact is
more important than just the process statistics
4. Yes, converted but nothing has changed: Missions is not simply
about changing the “faith” but also changing the world-view
5. Mentoring is more important than merely training. Major differences between the two.
6. Emphasizing the Christian work ethic; no sacred secular divide.
Saturday 14:00-15:30 Round table talk
“Cooperation between healthcare and churches in Asia and Africa”
The present mission hospital model: An unsustainable paradigm
for medical mission.
Newer options for medical missions: Public hospitals are the most
important pro-poor instruments.
PPP (Public Private Partnership)
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Erik Johansson

Internationell missionssekreterare för EFS.
Har ett stort engagemang för
internationell samverkan.

• Mission hospital a part of the public health system.
• Mission hospital a training center for health professionals in the
public health care system.
• Government health centers becoming an extension of a big mission hospital.
Sunday 13:00-14.45 Seminar on Christian leadership
• Leadership needs to be about the “big picture”.
• How can someone provide “emotional leadership” in a turbulent world?
• A leader needs to construct his own accountability structure.
• Leadership is about influence rather than power and authority
• Leadership needs to be about empowering others
• A leader needs to focus on character rather than an image
• Without a secure identity a leader cannot manage a team
• A leader needs to be able to postpone gratification
• A leader needs to re-engineer peer pressure.
• The leader’s biggest communication tool: listening.

Program
Fredag

Kl 18.00
Kl 19.00–19.45
Kl 19.45–20.15
Kl 20.15–21.00
Kl 21.00

Lördag

Kl 8.15-9.10
Kl 9.10-9.15
Kl 9.15-10.00
Kl 10.00–10.15
Kl 10.15–11.00

Kl 11.00–11.45

Registrering, mingel och förfriskningar
Palliativ vård i Afrika – Camilla Börjesson
(Örebro)
Bikupor och delande av erfarenheter
Personlig erfarenhet från u-landsarbete samt
kvällsandakt – Roland Hellsten (Göteborg)
Kvällsfika
Gemensam frukost
Välkomnande av ordförandena
Margret Jansson & Jovanna Dahlgren
Internationellt ledarskap i ett kristet
perspektiv – Vinod Shah (Indien, ordförande
ICMDA) (tolkning från engelska)
Fikapaus
Internationellt ledarskap och samverkan
i ett kristet perspektiv – Erik Johansson
(Sverige, internationell missionssekreterare
i EFS)
Globala infektionsutmaningar – Hur arbetar
vi långsiktigt? – Rune Andersson (Göteborg)

Kl 11.45–12.10
Kl 12.10–12.30
Kl 12.30–14.00
Kl 14.00–15.30

Kl 15.30–15.45
Kl 15.45–16.00
Kl 16.00–17.30
Kl 18.00–21.00
Kl 21.00–22.00

Söndag:

Kl 9.00
Kl 11.00–12.30

Internationellt arbete via SKSF
(Margret Jansson)
Internationellt arbete via KLM (Johan Semby)
LUNCH (valfritt ute på stan)
Rundabordsamtal (Hur kan erfarenheterna från
U-länder hjälpa oss i I-världen vad gäller ledarskap, infektionsbekämpning och palliativ vård?)
Deltagare Vinod Shah, Camilla Börjesson,
Erik Johansson, Rune Andersson samt
Leif Dotevall. Moderator Johan Semby
(tolkning från engelska)
Summary by the moderator
Kaffe
Årsmöte SKSF respektive KLM
Festmiddag med italiensk buffé på
LM Engströms gymnasium,
Västra Hamngatan 15, Göteborg
Bönesamling
Gemensam frukost och förbön
Gudstjänst med predikan på EBF

Anmälningar sänds till: Ellen Johansson på ellenjohansson2@hotmail.com

Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM)
•
•
•
•
•
•
•
•

vill stödja och inspirera den enskilde medlemmen att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier
ger ut tidskriften Ars Medicina
deltar i den medicinsk-etiska debatten
uppmuntrar på olika sätt studentarbete på studieorterna
genomför tillsammans med representanter från universitetsorterna årlig studentkonferens
verkar för att kontakter knyts mellan läkare och mellan läkare och studenter
anordnar årsmöten med angelägna föredrag
står i ett internationellt arbete och är anslutet till International Christian Medical and Dental Association, ICMDA

Nu kan du swisha ditt stöd till KLM –
123 692 93 50

Har du betalt medlemsavgiften för 2018?

Se mer information om medlemsavgift, och olika sätt att
betala den, i redaktionsrutan på sid 2 eller på vår webbsida:
www.doctors4christ.com
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Anthony Norris Groves
Anthony Norris Groves (1795-1853) brukar kallas ”the father of faith missions” på
grund av hans starka övertygelse om att
missionsuppdraget skulle fullgöras i förtröstan på att Gud skulle förse alla behov
utan något garanterat stöd från samfund
eller missionsorganisation. Den nytestamentliga församlingen skulle stå modell
för alla tider och kulturer. Ett ordinerat
prästerskap var inte nödvändigt för att
leda nattvard eller döpa. Som ung tandläkare i Plymouth blev han starkt påverkad
av Jesu bergspredikan om att inte samla
skatter på jorden, utan skänka sina tillgångar till evangeliets spridning utöver
världen. Ett av hans motton löd: ”Labour
hard, consume little, give much, and all to
Christ”.
1829 avslutade han sin tandläkarpraktik och begav sig med fru och två barn och
några missionärskamrater på en sex
månader lång resa till Bagdad via Sankt
Petersburg. Tiden i Bagdad kom att präglas av svåra umbäranden, sjukdom, översvämningar, svält och inbördeskrig. Hans
hustru och ett nyfött barn dog. Efter ett
par år öppnades en möjlighet att komma
till Indien där han fann dörrarna för evangeliet vidöppna. Även om han företog
predikoresor till olika platser i Indien kom
hans arbete de närmaste 20 åren att koncentreras till Chittor, Arcot och Vellore i
Madrasregionen. Han uppmuntrade unga
kristna indier att vara fria från den västerländska kyrkans tradition och att vara
självförsörjande och starta informella
gemenskaper där lokala ledare kunde
växa fram. Trots tveksamheter inom den
anglikanska kyrkan mot denna missionsstrategi vann den dock allt större
respekt när man insåg framgången. 1860
står följande att läsa i den anglikanska tidskriften Church Missionary Intelligencer: ”It

is indeed a new era in Indian missions –
that of lay converts going forth, without
purse or script, to preach the gospel of
Christ to their fellow-countrymen, and
with zeal and life we hade hardly thought
them capable of … Here is the first entirely indigenous effort of the native church
at selfextension”. Vad gäller staden
Vellore, där alltså Norris Groves bröt
mark för den kristna tron, grundade
läkarmissionären Ida Scudder 1918 det
välkända Christian Medical College och
som idag rankas ge en av de bästa läkarutbildningarna i Indien. Familjen Scudder
har förresten kallats ”the most distinguished medical missionary family in all
history”. Under fyra generationer har inte
mindre än 42 familjemedlemmar blivit
missionärer.
Norris Groves fick under sin livstid inte
se frukterna av det arv han lämnade efter
sig. Hemma i England blev George Müller inspirerad av Groves förtröstan på
Gud för alla behov. I tro på att Gud skulle
stå för ekonomin startade han 117 skolor
och erbjöd därmed kristen undervisning
för 120 000 barn av vilka många var föräldralösa. Han efterfrågade aldrig pengar
och tog aldrig några lån, men Herren försåg. Norris Groves och George Müllers
trosmission blev en inspirationskälla för
en ny generation av missionärer med
inflytande ända in i vår tid. Bland de mest
framstående kan nämnas Hudson Taylor
(d. 1905) som tillbringade 51 år i Kina och
grundade Kina inlandsmisson som förde
mer än 800 missionärer till landet. Den
kinesiske kyrkoledaren Watchman Nee
vittnar om Groves inflytande på hans liv
och verksamhet. Likaså Indiens främste
evangelist och förkunnare, Bakht Sing (d.
2000), också han inspirerad av Groves
strategi, grundade över 10 000 självständiga

församlingar i Indien.
Till sist, låt mig dela några iakttagelser
jag gjort under mina besök i Indien och då
främst i delstaten Uttar Pradesh, där hinduismen är som starkast. Jag lyckades få
till stånd en intervju med rektorn för ett
Yoga College i Gorakhpur.
När jag frågade på vilken grund människan kan få syndernas förlåtelse blev han
fundersam och rådgjorde med en kollega
innan han gav mig svaret att det gäller att
utveckla goda egenskaper, att umgås med
goda människor och lära sig göra goda
gärningar. Han förklarade också varför
kon anses så helig. Hon ger oss mjölk,
avföringen kan användas som murbruk,
vi kan dricka hennes urin och tillverka
lädervaror efter hennes död. Men man får
aldrig döda en ko. Egentligen inte heller
andra djur eftersom det vore ett ingrepp i
karmalagens gång. Lidandet ses som en
konsekvens av tidigare liv och behöver
med nödvändighet genomlidas för att
nästa liv ska kunna bli bättre. Kanske kan
den synen inge viss tröst i eländet.
Men det gör att barmhärtighetsgärningen som sådan inte har något stöd i en
strikt hinduistisk filosofi. Ensamstående
missionärskvinnor från Sverige, som
många gånger gjorde en heroisk insats i
byhälsovård och barnomsorg, kunde
uppfattas som att de måste ha gjort stora
synder i sitt föregående liv som de nu
måste sona genom att resa långt bort från
sitt hemland och dessutom förbli ogifta
och på så sätt förbättra sitt karma. Bakom
uppoffringen anade man rent egoistiska
motiv, inte barmhärtighet för barmhärtighetens egen skull. Så annorlunda då med
en Gud som är ”barmhärtighetens Fader
och all trösts Gud”.
Roland Hellsten

“När jag frågade på vilken grund människan kan få syndernas förlåtelse blev han fundersam och
rådgjorde med en kollega innan han gav mig svaret att det gäller att utveckla goda egenskaper,
att umgås med goda människor och lära sig göra goda gärningar.”
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Boken som kom mitt i #MeToo –
Nytt livsmod – vägen tillbaka efter sexuella övergrepp och
livstrauman
N

Nytt livsmod
vägen tillbaka efter sexuella
övergrepp och livstrauman
Dan B. Allender

Detta är en bok som tar dig på en resa
genom ditt liv på ett sätt du aldrig anat.
En resa som vi alla borde ta mod till oss
att göra. Det är en resa som förhoppningsvis både blir överraskande och samtidigt en brottningskamp. Den kommer
att kräva mer arbete än någon annan resa
du gjort därför att den leder dig ut i okänd
terräng. Kanske inte helt okänd, utan snarare terräng du alltid vetat finns men inte
önskat besöka.
Finns det inre marker man inte vill
besöka frågar du dig kanske och svaret
blir otvivelaktigt JA. Alla går vi omkring
med händelser i livet som vi inte vill
tänka på, som vi gör allt vi kan för att
glömma eller förtränga, men trots det
finns de kvar och skickar ut en och annan
signal då och då om att något försöker
tränga sig upp från under ytan.
Dessa händelser kan vara av olika slag.
De kan handla om sådant andra utsatt oss
för eller sådant vi utsatt andra för, men
alla bär vi på traumatiska minnen – tydliga och klara eller bara som kroppsminnen. En del har upplevt sig ratade, har
utsatts för mobbning, kränkningar av
olika slag och grad, och fler än vi vill förstå har varit utsatta för sexuella kränkningar alltifrån avklädande blickar till
fysiska övergrepp.

Hm, tänker du kanske. Då är det en bok
för kvinnor, för det är väl kvinnor som
utsätts övergrepp. Pojkar och män råkar
inte ut för sådant. Men den som lyssnat
till nyheterna vet att även pojkar och män
blir utsatta för sexuella kränkningar och
övergrepp. Ibland till och med av sin
mamma. I de mest otänkbara sammanhang utsätts barn och vuxna för övergrepp. Övergreppen innehåller ofta hot
och krav på tystnad. Övergrepp talar man
inte om vare sig de är religiösa, sociala
eller sexuella. I stället passar de båda
kumpanerna ”skuld och skam” på att
snärja in sig i våra övertygelser om att aldrig berätta något för någon annan.
Det är bara det att händelserna påverkar oss så till den grad att de förändrar
den vi var tänkta att vara. De får oss att
lova oss själva att aldrig någonsin vara
sårbara, knyta nära band, ge oss hän, ge
utlopp för passion, etc. Vi hukar oss bakom våra försvar och håller andra på
avstånd för att inte bli avslöjade. Tänk om
någon skulle se vem jag verkligen är…
hemska tanke.
Vilka är dina försvar? Vad är det du aldrig vill avslöja? Vad är det hemska du
upplevt? Hur påverkar det dig idag i dina
relationer? Vem har du blivit på grund av
dessa händelser?
Det är allt detta och mycket mer som Dr
Dan B. Allender hjälper dig att skärskåda
på denna resa genom de trauman som
just du upplevt. Det är en resa som på ett
omtumlande sätt tar dig genom ditt inre
liv och förhoppningsvis för dig närmare
Den som gett dig livet. En resa som du
kan göra tillsammans med din partner
eller nära vän, pålitliga människor som
orkar ta del av dina upplevelser och
ibland dela med sig av egna sår och upplevelser.
Det är en bok som för den modige läsaren mot nya insikter och livsförändringar
som bara brutal ärlighet om den inre kampen kan ge – i trygga ordnade former.
Boken består av en huvudbok och en
arbetsbok. Arbetsboken har en avslutande del som riktar sig till berörd partner till

den som bestämt sig för att bearbeta de
kränkningar och övergrepp han eller hon
varit utsatt för. Den som går vid sidan av
behöver förstå vad som händer – både
hos partnern och i henne själv under resans gång. Relationen kommer att påverkas.
Boken är ett redskap först och främst
för läsaren men samtidigt ett enastående
redskap för den som står i själavårdande
tjänst på olika sätt – jobbar inom sjukvården eller i församlingar. Den ger en insikt
i och förståelse för den inre kamp en
utsatt människa går igenom.
Som samtalsterapeut vill jag påstå att
innehållet i denna bok är av största vikt i
dag. Kränkningar av olika slag – inte
minst sexuella – drabbar oss var och en
och de får inte sopas under mattan med
en förhoppning om att de försvinner. För
det gör de inte. Det är bara det man erkänner som kan behandlas, men för det krävs
vilja, respekt, eftertanke, arbete, förlåtelse,
överlåtelse och tid. I bästa fall blir resultatet: en större ödmjukhet inför livet vi fått
och Honom som gett oss det; en bättre förståelse av oss själva; ett större mod att
vara sårbar och samtidigt kunna säga
stopp och nej; att våga konfrontera den
inre invasionen av skuld och skam.
Det är med stor kärlek jag anbefaller
denna bok.
Anne Holmdahl

Auktoriserad socionom
Damernas Samtalsbyrå

Studenter! Se vår nya
facebooksida!

Lika vår nya facebooksida för uppdateringar på spännande artiklar och relevant
info om KLM:

www.facebook.com/kristnalakareochmedicinstudenter
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B-POST

Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

KLM, c/o Jovanna Dahlgren
Fabriksgatan 4, 434 32 Kungsbacka

Investigare necesse est
Att forska och undersöka är nödvändigt,
menade psykiatrikern Clarence Blomqvist, författaren till den första läroboken
i medicinsk etik 1971. Den underliggande
antagandet är att det finns en verklighet
utanför oss, som vi kan vinna kunskap
om. Kunskap om verkligheten är möjlig
och vi kan genom experiment och noggranna observationer förstå orsaker till
sjukdomar, kartlägga fysiologiska mekanismer och ibland t o m bota. Det var
också det underliggande antagandet i den
vetenskapliga revolutionen på 1600-talet
och det rimmade väl med den kristna kunskapssynen och med förvaltarskapstanken. Det motiverade samtida även vetenskapligt välutbildade präster/pastorer att
i reformationens anda att bli forskare och
”tänka skaparens tankar” i efterföljd.

Själva den vetenskapliga metoden
förutsätter att man inte fuskar och manipulerar data utan att man avhåller sig från
lögn och söker sanningen om verkligheten framför den egna prestigen och pengarna.
Moralisk upplösning, ett upphävande
av ”rätt ”och ”fel”, undergräver även
vetenskapen/forskningen som då ersätts
av egenintresse/särintressen. Spekulativa
idéer tar över och istället för att hålla sig
till noggranna observationer och experiment premieras hypoteser och gissningar
utan någon egentlig faktabas.
Läkaren Carl von Linné var en betydelsefull forskare och fick flera lärjungar
bland svenska präster, vilka också var
naturvetenskapligt utbildade. Generationen efter blev mer påverkade av rationa-

lism utan empiri, men där man höll sig till
den vetenskapliga metoden, empirisk
forskning, där fortsatte kunskapstillväxten till stor nytta för individer och samhälle.
På universiteten i västvärlden idag har
en åsiktsbildning, som ibland kallas identitespolitik, fått ett allt större inflytande.
Identitespolitik handlar inte om fakta utan
om åsikter. En binär syn på kön anses felaktig och ersätts med föreställningen att
individen själv väljer sin biologiska identiet. Detta leder onekligen till nya utmaningar för läkarvetenskap och medicinsk
etik.
Ars Medicinas temanummer 2018 ska
behandla vetenskap och i synnerhet medicinsk vetenskap. Välkommen med synpunkter och tips.

Följ KLMs arbete på webbsidan

www.doctors4christ.com!
Läkaren

Det faller på var människa, som bestämmer sig för att ägna sitt liv åt
vården av andra, att allvarligt överväga följande fyra saker:
- För det första. En dag skall läkaren avlägga räkenskap inför
Överdomaren för alla de liv som anförtrotts.
- För det andra. All skicklighet, kunskap och energi som givits av Gud,
skulle också brukas till Guds ära och människornas gagn, och inte i det
rena egenintresset.
- För det tredje, men inte minst nobla och sanna, bör läkaren reflektera
över att vården gäller inte vilken varelse som helst, utan för att uppskatta människans värdefullhet och storheten, blev Guds son själv människa och adlade på så vis henne med sin värdighet, dog och återlöste
henne.
- Och för det fjärde, läkaren, som själv är en dödlig människa bör vara
flitig och ömsint i att minska sina patienters lidande, alldenstund läkaren själv en dag kommer att vara en patient.
Thomas Sydenham (1624-1689), en av 1600-talets största engelska läkare.
The Doctor, fritt översatt.
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