
Narrativitet i medisinsk teori og praksis 

 

Trond Trætteberg Serkland 

 

Prosjektoppgave ved Det medisinske fakultet 

Veileder: Jan C. Frich 

UNIVERSITETET I OSLO 

29.03.2010 



 2 

 



 3 

Innhold 

1. Abstract     4 

2. Introduksjon     5     

3. Medisin     7 

4. Litteraturvitenskap og narrativ teori 11 

5. Kathryn Montgomery   17 

6. Rita Charon     22 

7. Diskusjon     29 

8. Litteratur     33 

 



 4 

1. Abstract  

1.1 Narrative in medical theory and practice 

This thesis explores connections between medicine and literary science. Medicine is 

understood as an effort to heal and cure suffering, and to understand, prevent or treat 

disease. At the heart of the medical practice lies the relationship between the doctor 

and the patient, and the ethics involved in this relationship. Literary science represents 

a rich field of theories regarding approaches to texts. The theory about stories is 

called narrative theory, or narratology, and is claimed to be a useful tool in medicine’s 

approaches to patients.  

Two theorists, with somewhat different angles in their work with Literature 

and medicine, are presented. Kathryn Montgomery, who argues that medicine is an 

interpretive activity which has more in common with literature than science. Rita 

Charon focuses on the relationship between the doctor and the patient. She argues that 

clinicians have much to learn from literature when it comes to understanding stories, 

and that ”narrative skills” should be developed.  

In this thesis I argue that narrative aspects play an essential role in medicine, 

and that insight in the field of Literature and medicine can help clinicians give 

substance to the psychosocial aspects of Engel’s biopsychosocial model of disease.  
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2. Introduksjon 

Denne oppgaven handler om forholdet mellom to fagfelt: Medisin og 

litteraturvitenskap. Å få øye på likheter mellom disse er ikke vanskelig. Begge er 

disipliner som befatter seg med det menneskelige og som produserer tekster. 

Litteraturens tekster behandler ofte temaer medisinen befatter seg med, gjennom å 

presentere aspekter ved menneskelivet som en lege møter; frykt, bekymring, 

ensomhet, sykdom, død. Medisinen låner på sin side litteraturens former når den gir 

struktur til pasienters sykehistorier. Begge fagene søker å beskrive menneskets 

individuelle erfaring og til grunn ligger de samme store spørsmålene: Hvor kommer 

vi fra? Hvor skal vi? Hva er meningen? Det er heller ikke vanskelig å se en metodisk 

likhet mellom fagene. Begge er fortolkende disipliner der litteraturvitenskapens mål 

er å gi mening til en skreven tekst, mens medisinens mål er å gi mening til det 

pasienten sier. 

I medisinske miljøer sees det en økende interesse for humanistiske fag og 

perspektiver. ”Medisinsk humaniora” er et fagfelt hvor man studerer medisinske 

emner (som sykdom, lidelse, verdivalg) ut fra ikke-naturvitenskapelige kilder. USA 

har lenge vært ledende i utviklingen av fagfeltet, der blant annet tidsskriftet Journal 

of Medical Humanities har kommet ut i en årrekke og New York University School of 

Medicine har etablert en stor database over relevante tekster 

(http://medhum.med.nyu.edu/). Området er også i vekst i Europa. Siden 2000 har 

tidsskriftet Medical Humanities (utgitt av BMJ Publishing Group) kommet ut og 

University of Wales, Swansea, har i flere år tilbudt et mastergradsstudium i medisinsk 

humaniora (Frich 2000:3825). ”Litteratur og medisin” er etablert som et eget 

fagområde innen dette feltet (Frich 2005:3406). Medisinske fakulteter i USA startet i 

1970-årene å gi undervisning i litteratur til medisinstudenter, i 1994 gav rundt en 

tredel av fakultetene slik undervisning. Dette har senere blitt vanlig også ved 

europeiske fakulteter, ved Universitet i Oslo siden 1996. Området er i vekst, Kings 

College i London har siden 2005 hatt et eget masterstudium i litteratur og medisin på 
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programmet. Tidsskriftet Literature and medicine har vært utgitt siden 1982 og det 

har kommet ut en rekke antologier og essaysamlinger med tekster som omhandler 

medisinske emner. På norsk foreligger antologien På sykeleiet (2004).  

Koblingen mellom fagene har også interessert litteraturvitere. I Roland 

Barthes’ The semiotic challenge (1988) har et av kapitlene fått tittelen ”Semiology 

and Medicine” (Barthes 1994:202). Her sammenligner han medisinens tolking av 

symptomer med tolkningen som foregår innenfor den grenen av litteraturvitenskapen 

som kalles semiologi. Barthes skiller mellom ”symptom” og ”tegn”. Symptomet er 

prosessen som foregår i pasientens kropp slik pasienten forteller at det oppleves. 

Begrepet tegn brukes for å beskrive hvordan symptomet fremstår i legens bevissthet. 

Idet symptomet går over til å bli et tegn trer det inn i en semantisk sfære (Barthes 

1994:205). I strukturalistisk terminologi kan det kalles en signifikant. Barthes skriver 

at medisinens diagnostikk kan sees på som en fortolkingsprosess der målet at å finne 

signifikantens, eller signifikantenes signifikat innenfor nosologien.   

Den delen av litteraturvitenskapen som studerer fortellinger kalles 

narratologi/narrativ teori/fortelleteori. Et narrativ er en muntlig eller skriftlig 

fremstilling av hendelser plassert i tid og rom. Siden den kliniske medisinen i stor 

grad forholder seg til pasienters fortellinger finnes det særlig mange likhetstrekk med 

denne delen av litteraturvitenskapen (Frich 2003:2474). I denne oppgaven vil jeg 

begynne med å gi en presentasjon av fagene medisin og litteraturvitenskap. Innenfor 

litteraturvitenskapen legger jeg vekt på narrativ teori. Deretter vil jeg presentere to 

teoretikeres noe ulike innfallsvinkel til narrativitet i medisinsk teori og praksis. Rita 

Charon er selv praktiserende medisinsk kliniker og legger hovedvekt på det narratives 

rolle i legens møte med pasienten. Kathryn Montgomery er filolog og konsentrerer 

seg om å beskrive den medisinske kunnskapen og tenkningen som narrativt 

strukturert, hun retter en epistemologisk kritikk mot faget. Begge sikter imidlertid mot 

det samme målet: At medisinens primære mål ikke er å behandle sykdom, men å ta 

seg av menneskene som er syke.  
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3. Medisin 

3.1 Innledning  

En definisjon av hva den vestlige medisinen er, kan være: ”Et forsøk på å lindre og 

lege lidelse og forstå, forebygge eller behandle sykdom” (Schei 2007:9). I dette 

forsøket konsentrerer faget seg rundt fem kjerneområder (Bjørndal 2003:17): Årsaker 

til sykdom, diagnostikk, effekt av forebygging, behandling og rehabilitering, prognose 

og pasienters erfaringer. Faget vil dermed tilhøre flere av de klassiske 

grunndisiplinene i filosofi, eksempler på spørsmål kan være: Hva er helse? (et 

ontologisk spørsmål), hvordan skaffe kunnskap om effekten av en behandling? (et 

epistemologisk spørsmål), hva er en god tilnærming til denne pasientens problemer? 

(et etisk spørsmål). 

3.2 Historie 

Den vestlige medisinen har en lang historie. De greske legene Hippokrates (ca. 460 – 

ca. 370 f.Kr.) og Galen (129-200 e.Kr.) stod sentralt i nedfellingen av den greske 

antikkens prinsipper for medisinen. I og med kirkens forbud mot medisinsk 

eksperimentering i middelalderen ble deres teorier vedrørende praktisk medisin 

stående helt til 1800-tallet. Fra renessansen utviklet matematisk tenkning seg og 

forestillingen om at all natur er styrt av naturlover. René Decartes (1596-1650) var en 

vitenskapsmennene som gjorde studier av levende dyr og bidro til den moderne 

forestillingen om at kroppen er et maskineri. I 1628 viste William Harvey (1578-

1657) at blodet sirkulerer i kroppen i et lukket system, og i samme periode ble 

mikroskopet utviklet. Studiene av menneskekroppens anatomi ble også mer og mer 

populære, og ved å studere sykelige prosesser i organer ble faget patologi grunnlagt. 

Gjennom den franske revolusjonen fikk naturvitenskapelig tenkning større innflytelse 

og tidlig på 1800-tallet begynte den moderne medisinen å ta form (Schei 2007:23). 
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Claude Bernard (1813-78) regnes som grunnleggeren av moderne fysiologi. I sin bok 

Introduksjon til studiet av den eksperimentelle medisin (1865) beskrev han hva som 

kjennetegner god forskning. Prinsippene han la til grunn har langt på vei stått seg til i 

dag. I hans fotspor fulgte en rekke banebrytende eksperimenter, som bl.a. førte til 

oppdagelsen av de viktige hormonene adrenalin, insulin og kortisol. Andre viktige 

kapitler i medisinens historie har omhandlet kampen mot infeksjonssykdommene 

(hygiene, antibiotika, vaksiner), bildediagnostikk (rønten, ultralyd, MR), kirurgiske 

hjelpemidler (narkose, hjerte-lungemaskin) og psykiatri (psykologiske og biologiske 

tilnærminger).  

3.3 Faget i dag 

Medisinen er i dag strukturert i det vi kan kalle basalfag og kliniske fag (Bjørndal 

2003:18). Eksempler på basalfag er kjemi, anatomi, fysiologi, patologi, mikrobiologi, 

immunologi og farmakologi. Kunnskapstilfanget foregår innenfor disse fagene i form 

av grunnforskning, forskning på biologiske strukturer på celle – og molekylnivå. De 

kliniske fagene er: indremedisin, allmennmedisin, kirurgi og samfunnsmedisin. Her 

opparbeides kunnskap gjennom klinisk forskning (f.eks. intervensjonsstudier el. 

kvalitativ forskning) og epidemiologisk forskning. 

I artikkelen ”Dialogene som forvitrer” retter Ole Berg og Charlotte Haug et 

kritisk blikk på utviklingen av den kliniske medisinen (Berg 1997:1163). Forfatterne 

skildrer et historisk forløp der medisinen i stadig større grad spesialiseres og 

upersonliggjøres. De beskriver et dialogisk utgangspunkt for legens arbeid med 

pasienten. Mot slutten av 1800-tallet ble det imidlertid tatt prinsipielle valg der en 

reduksjonistisk og spesialiserende retning ble staket ut. Etter den andre verdenskrigen 

har spesialiseringen eskalert, og premissene for dialogen har stadig blitt svekket. Den 

moderne medisinen setter også store krav til koordinering, helseledelse har blitt en 

egen profesjon. Grunnlaget for ledelse har vært jus og økonomi, og samordningen av 

de medisinske spesialitetene skjer gjennom et sett av regler og detaljerte 
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arbeidsbeskrivelser. Forholdet mellom ledere og leger har dermed blitt utvendig og 

upersonlig, det har blitt avdialogisert. Parallelt med dette har avstanden mellom legen 

og pasienten økt ytterligere. Forholdet mellom dem avgrenses, innsnevres og 

standardiseres. Berg og Haug beskriver det dialogiske utgangspunktet:  

Når f.eks. lege-pasient-forholdet er på sitt beste, er pasienten litt lege og legen litt pasient. 

Ja, poenget med et inderlig forhold er nettopp at den ene skal få frem seg selv i den annen, at 

legen skal få frem legen i pasienten og pasienten skal få legen til å forstå ham eller henne 

”innenfra” – altså bli litt pasient selv. 

                (Berg 1997:1164) 

 

Forfatterne skriver at legen kan velge å undertrykke dialogen, skjule sin egen 

usikkerhet (sin ”pasientlighet”) og opptre industrielt eller byråkratisk. Et slikt ikke-

dialogisk forhold vil virke destruktivt særlig fordi det ikke får frem legen i pasienten. 

Det vil stå i veien for det som er legens viktigste mål, nemlig å hjelpe pasienten å bli 

autonom igjen, skriver forfatterne. De argumenterer for at medisinen burde styrke 

personliggjørende prosesser ved å ”gi nytt liv, og mer liv, til den kliniske dialog, og 

ved å  bidra til at denne dialog gir hovedpremissene for den organisatoriske dialog” 

(Berg 1997:1168).  

I sin bok Hva er medisin (2007) tar Edvin Schei også utgangspunkt i at kjernen 

i de kliniske fagene innenfor medisinen er møtet mellom den som føler seg syk og 

avmektig og den som tilbyr seg å hjelpe. Den mest stabile komponenten gjennom 

medisinens historie har vært det etiske ansvaret i forholdet mellom lege og pasient, 

skriver han og konkluderer:  

Fordi målet er å fremme det gode for medmennesker, er medisinen prinsipielt en moralsk 

virksomhet. Fordi hjelperen har makt til å gripe inn i pasientens liv og fremtid, kreves evne 

til å se hva som vil være god og dårlig maktbruk fra den sykes perspektiv, og til å handle 

deretter. Medisin er derfor en etikk, ikke en teknikk. Våre tekniske kompetanser, 

medikamenter og maskiner er verktøy. 

                        (Schei 2007:11) 

Det er mye diskutert hva den enorme tekniske utviklingen innenfor medisinen har å si 

for fagets evne til å hjelpe mennesker med deres lidelser. Schei skriver at noe av 

grunnen til at mange pasienter har følt seg usynlige og ubetydelige i møtet med 



 10 

sykehus og hjelpere er at verktøyet har fått styre tankene til legen. Han mener det kan 

handle om at blikket til hjelperne er rettet mot diagnosen, prosedyrene, de tekniske 

utfordringene og møter med kollegaer, og ikke mot personen som er syk. 

Den biomedisiske, reduksjonistiske og dualistiske modellen for sykdom 

utviklet i Vesten har vært gjenstand for kritikk fra flere hold. I 1977 publiserte George 

L. Engel en innflytelsesrik artikkel som har lagt grunnlag for en ny forståelse av 

sykdom og som har preget undervisningen de siste tiårene (Vaglum 2000:14). Der 

argumenterer han for at denne modellen ikke tjener til medisinens formål (Engel 

1977:129). I artikkelen skisserer han hvordan denne sykdomsforståelsen har utviklet 

seg. Han viser til hvordan kirken historisk har godkjent disseksjon, ut fra et syn om 

kroppen som svak, men motarbeidet studier av menneskesinnet. Slik velsignet den en 

dualistisk tilnærming. Med berømte vitenskapsmenn som Galilei, Newton og Decartes 

ble grunnleggende prinsipper for vitenskap lagt. Analysen, å dele opp i små deler, står 

sentralt. En reduksjonistisk oppfatning kom som en del av denne 

vitenskapsutviklingen. Atferdsmessige, psykologiske og sosiale sider ble, i 

motsetning i mange andre kulturkretser, luket ut av sykdomsbegrepet, skriver Engel. 

Kriteriet for en sykdom/diagnose ble å identifisere en biokjemisk forstyrrelse. Engel 

argumenterer for at dette gir en feilaktig oppfattelse av hva sykdom er, og at sykdom 

må sees som et samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Han 

peker på hvordan psykologiske interagerer med somatiske faktorer og påvirker 

sykdomsforløpet, hvordan psykologiske og sosiale faktorer er med på å bestemme når 

pasienten definerer seg selv, eller blir definert av andre som syk og hvordan pasienter 

fremdeles kan ha redusert helse selv om den biokjemiske forstyrrelsen er rettet opp. 

Engel trekker også frem at legens atferd og forholdet mellom lege og pasient påvirker 

det terapeutiske utfallet. En av fordelene ved en slik modell for sykdom er at den kan 

forklare hvorfor noen ser problemer som sykdommer, mens andre definerer dem som 

livsproblemer (f.eks. sorg).  
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4. Litteraturvitenskap og narrativ teori  

4.1 Historie 

”Litteraturvitenskap” brukes som en samlebetegnelse på de ulike disiplinene, 

metodene og tilnærmingsmåtene i det akademiske studiet av litteratur. Fra midten av 

1800-tallet har det vokst frem som et sentralt fag ved moderne universiteter. Faget 

startet som et historisk studium av nasjonallitteraturer, i nær kontakt med filologien. 

Den historiske og filologiske dominansen stod ved lag frem til midten av 1900-tallet. 

Nye retninger i studiet av litteratur vokste imidlertid gradvis frem, ofte i kontakt med 

utviklingen innen andre fagfelt. Et eksempel er det retningen kalt den russiske 

formalismen, som oppstod i St. Petersburg og Moskva rundt 1915. På 1930-tallet 

vokste ”nykritikken” frem, en egen amerikansk ”formalisme”. Andre former for 

brudd med litteraturhistoriske tilnærmingsmåter fant sted i det tyske språkområdet før 

og etter den andre verdenskrig og fra midten av 1950-tallet i Frankrike og Sveits. Ved 

nordeuropeiske universiteter ble ”litteraturvitenskap” den mest brukte betegnelsen på 

faget så snart slike nye tilnærmingsmåter hadde overtatt litteraturhistoriens dominans. 

Faget omfatter i dag en lang rekke spesialdisipliner som dels nærmer seg filologien og 

språkvitenskapen (stilistikk, metrikk, tekstkritikk m.m.), og dels viderefører den 

formalistiske forskningens strukturelle og estetiske vektlegging (narratologi, 

sjangeranalyse, retorikk m.m). Moderne litteraturvitenskap representerer et mangfold 

av teorier, metoder, strategier og retorikker.  

Narrativ teori brukes som et samlebegrep for ulike teorier om fortelling. 

Teoriene søker å finne hva som kjennetegner måten fortellinger virker på, hvordan de 

er strukturert og fortalt. Ansatser til en narrativ teori finner vi allerede hos Platon og 

Aristoteles, men den meste av forskningen er utført de siste hundre årene. Narrativ 

teori inngår på forskjellige måter i sentrale teoriretninger som russisk formalisme, 

strukturalisme, dekonstruksjon og semiologi/semiotikk. Et pionérarbeid i narrativ 

teori er russeren Vladimir Propps Eventyrets morfologi (1928). I denne 
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strukturalistiske analysen av 100 russiske folkeeventyr var målet å få frem de minste 

handlingsenhetene i fortellingene. Propps trekker ut 31 elementer 

(handlinger/funksjoner) som er felles ved de ulike eventyrene og 7 personer/roller 

som er nødvendige for å utføre handlingene. Propps nøkkelbegreper fikk blant annet 

stor betydning for Claude Lévi-Strauss’ strukturalistiske antropologi. Gullalderen i 

fransk narrativ teori i 1969-årene overlappet delvis med strukturalismen. Den 

kuliminerte med Gérard Genettes innflytelsesrike Discours du récit (1972). Verket 

regnes som grunnlaget for narratologien som selvstendig vitenskapsgren. Der 

strukturalismen vektlegger språket som system, for så å undersøke andre fenomener i 

analogi til dette, konsentrerer narratologien seg om fortellingers strukturer.  

4.2 Narrativ teori 

4.2.1 Fortelling, historie og narrasjon 

Fortelling er et vidt begrep som brukes om mange forskjellige former for menneskelig 

aktivitet. En definisjon kan være: ”En fortelling presenterer en hendelsesrekke i tid og 

rom” (Lothe 2003:13). I løpet av 1900-tallet ble det tenkt mye rundt forholdet mellom 

det som fortelles, og det det fortalte refererer til. Følger vi Gérard Genette kan vi 

skille mellom fortelling, historie og narrasjon (Lothe 2003:16; Aaslestad 2005:25). 

Fortellingen er selve den narrative teksten, den talte eller skrevne fremstillingen av 

handlingen, med alt den rommer av sammensatt tidsstruktur og komplekse skildringer 

av og fra ulike perspektiver. Historien defineres som det narrative innholdet, det 

kronologiske hendelsesforløpet (tilsvarer et handlingssammendrag). Narrasjonen er 

definert som den produserende fortellehandlingen, altså måten en historie fortelles på, 

summen av de fortellerteknikker som er tatt i bruk.  

Et annet mye brukt begrep er plott, et engelsk uttrykk vi ikke har et dekkende 

ord for på norsk. E. M. Fosters berømte definisjon i Aspects of the novel (1927) lyder: 

”’The king died and then the queen died’ is a story. ’The king died and then the queen 
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died of grief’ is a plot”. Plottet er med andre ord noe som synliggjør 

årsakssammenhengene mellom hendelsene. 

4.2.2 Den episke ursituasjon 

”Epikk” er et uttrykk som brukes om fortellende diktning. Sentralt i den episke 

fremstillingen står en form for formidling fra en forteller til én eller flere tilhørere. 

”Noen forteller noe til noen” har Wolfgang Kayser kalt den episke ursituasjon 

(Aaslestad 2005:29). Dette ”noe” er en fortelling med mer eller mindre kompleks 

handling, sammensatt av én eller flere hendelser og med én eller flere personer 

involvert. I skriftlig utformet epikk er den direkte muntlige formidlingen erstattet av 

en forfatter som henvender seg gjennom et skrevet verk til en leser. Det kan settes opp 

mange modeller for denne formen for kommunikasjon. Jakob Lothe tar utgangspunkt 

i Aristoteles, Kayser og Jakobson når han presenterer en slik modell (Lothe 2003:27): 

 

 

 

Den historiske forfatteren er personen som skriver teksten og den historiske leseren er 

personen som leser den. Instansene angitt i boksen i modellen er deler av teksten. Den 

implisitte forfatteren skal forstås som det implisitte verdisystemet som teksten 

presenterer og representerer. Implisitt leser er et begrep som ligger i grenselandet 

mellom narrativ teori og det som ofte kalles resepsjonsestetikk, der Wolfgang Iser er 

en av hovedrepresentantene. Den implisitte leseren er noe som inngår i samspillet 

mellom teksten og den historiske leseren, en posisjon som gjør det mulig for den 

historiske leseren å strukturere teksten og skape mening og sammenheng i den. 

Begrepet forteller brukes om den som taler i teksten. Fortelleren fungerer som et 

narrativt instrument for forfatteren. Tilhøreren er den det tales til i teksten. Tiltalen 

kan være implisitt eller eksplisitt og en tekst kan romme flere tilhørere. 

Historisk 

forfatter 

Historisk 

leser 
  Implisitt forfatter  Forteller  Tilhører  Imlisitt leser 

Fortelling / narrativ tekst 
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4.2.3 Fortelleren 

Å se på fortelleren er noe av det mest sentrale i narrativ analyse av tekster. En rekke 

ulike begreper brukes for i karakteristikken. Det kan blant annet trekkes opp et skille 

mellom en førstepersons – og en tredjepersons/autoralforteller. Dersom en tekst har 

en førstepersonsforteller er denne representert gjennom et formidlende og/eller 

handlende ”jeg” i teksten. En tredjepersonsforteller omtaler personene i teksten i 

tredjeperson og gjemmer seg bak dem. En slik forteller kan være allvitende, 

personorientert eller observerende. En allvitende forteller har full oversikt over 

personene det fortelles om, deres tanke og følelsesliv. Denne har absolutt autoritet i 

presentasjon og vurdering av handlingen og personene i den. Den personorienterte 

fortelleren er knyttet til en person og tenderer mot å se ting fra dennes perspektiv, 

men kan likevel ha en viss distanse til denne personen. En observerende forteller er 

ikke knyttet direkte til noen person, men registrerer situasjonen fra et punkt løselig 

plassert mellom personene. Hendelser og handlinger registreres og refereres og får 

tale for seg selv uten særlig grad av autoral kommentar. Slike klassifiseringer vil 

henge tett sammen med begrepet ”fokalisering” (eller perspektiv). Dette er et uttrykk 

som brukes for å plassere ”sansningssenteret” i en narrativ tekst (Aaslestad 2005:84). 

Dersom fortelleren presenterer handlingen gjennom intern fokalisering vil 

sansningssenteret sammenfalle med en av personene, og det som skjer filtreres 

gjennom dennes bevissthet. Marcel Prousts På sporet av den tapte tid (1913) er et 

mye brukt eksempel. Ved ekstern fokalisering finner vi sansningssenteret på et punkt i 

det fiktive universet som ligger utenfor personene. I mange av Hemmingways 

noveller vil man for eksempel finne en slik fokaliserning. Et annet vanlig skille er det 

mellom en pålitelig og en upålitelig forteller. En pålitelig fortellers utsagn er 

autoritative og det indikeres ingen avstand mellom det som fortelles og en 

bakenforliggende sannhet. En upålitelig fortellers utsagn er preget av manglende 

innsikt, subjektivitet, egne interesser og verdier som kommer i konflikt med verdiene 

som den narrative teksten samlet presenterer. Hvordan fortelleren gjengir personenes 

stemme og tale er også sentralt ved studiet av fortellerinstansen i en tekst. Det 

opereres med et skille mellom direkte diskurs, indirekte diskurs og fri indirekte 



 15 

diskurs. Tale presentert i direkte diskurs fremstår som sitater (Hun sa til meg: ”Gi 

meg ballen”). Indirekte diskurs gir et sammendrag av innholdet i en talehandling (Hun 

sa at jeg skulle gi henne ballen). Den frie indirekte diskursen er gjengivelsesformen 

som er mest studert. I denne vil det ikke gå klart frem hvem som taler (Hun sa det til 

meg. Gi meg ballen). En bok som tar for seg en del av disse aspektene ved fortelleren 

er Petter Aaslestads Pasienten som tekst (1997). Der analyserer han fortellerrollen i 

psykiatriske journaler fra Gaustad Sykehus i fra perioden 1890 – 1990. 

4.2.4 Tid 

Et annet sentralt aspekt som inngår i et narrativt studium er å se på ulike karakteristika 

ved tiden i en tekst, blant annet å se på rekkefølgen, hurtigheten og frekvensen. 

Rekkefølgen peker på forholdet mellom tiden i historien og tiden i fortellingen (jf. 

begrepene definert ovenfor), på den kronologiske rekkefølgen av begivenhetene i de 

to nivåene (Aaslestad 2005:33). Uoverensstemmelser kalles med et samlebegrep for 

anakronier. Viktige typer anakronier er analepser og prolepser. I narrativ teori vil man 

si det forekommer en analepse dersom noe som fortelles i fortellingen har 

forekommet tidligere i historien (”Fire dager tidligere...”). På samme måte kalles det 

en prolepse dersom det som fortelles ennå ikke har forekommet (”Det skulle senere 

vise seg at...”). Det er definert en rekke ulike analepser og prolepser. Dersom et 

tekstsegment er fullstendig uten tidsreferanse kalles det en akroni (vil ofte ha 

ordspråklignende form). Begrepet hurtighet brukes også om forholdet mellom 

historien og fortellingen, om forholdet mellom hvor lang tid som går i de to nivåene. 

De fire klassiske hovedgruppene for å karakterisere dette er pause, scene, referat og 

ellipse. Ved en pause vil historiens tid stanses helt opp i fortellingen. Klassiske 

eksempler er de ”homeriske lignelsene” fra Illiaden og Odysseen. Ved en ellipse vil 

en periode av historien utelates i fortellingen, leseren vil oppleve at teksten hopper 

over noe som har skjedd. I den tredje hovedformen scene vil historiens og 

fortellingens tid sammenfalle, og ved referatet vil fortellingens tid være mindre enn 

historiens tid. Begrepet frekvens brukes om forholdet mellom repetisjon av 

begivenheter i fortellingen og historien, to hovedformer er singulativ og iterativ 
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frekvensform. Dersom noe hender én gang i historien og fortelles én gang i 

fortellingen kalles det en singulativ frekvensform. Dersom noe som har hendt et 

ukjent antall ganger i historien, men fortelles én gang i fortellingen kalles det en 

iterativ frekvensform. Marcel Proust og Gustave Flaubert er to av forfatterne som er 

kjent for sin bruk det iterative.  
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5. Kathryn Montgomery  

5.1 Innledning 

Katryn Montgomery (tidl. Montgomery Hunter) er utdannet filolog og er professor 

ved Northwestern University Feinberg School of Medicine i USA. En av hovedtesene 

i hennes teoretiske fortatterskap er at klinisk medisin ikke er en ”vitenskap”, men at 

den er en praktisk rettet fortolkningsaktivitet. Det at de medisinske miljøene betrakter 

faget som en vitenskap, hevder Montgomery, gjør dem ikke i stand til å undervise og 

videreutvikle det som er kjernen i medisinsk praksis: Den kliniske dømmekraften. 

Denne utvikles ved å resonnere praktisk i møte med det enkelte individet. I to av 

hennes mest kjente bøker, Doctor’s Stories (1991) og How Doctor’s Think (2006), 

argumenterer hun for dette. Hun retter en epistemologisk kritikk mot medisinen og 

hevder det er langt mer hensiktmessig å se på klinikere som litteraturkritikere, enn å 

se på dem som vitenskapsmenn.  

5.2 Problemer 

Montgomery bruker Aristoteles som ansats til sin kritikk. Ifølge den greske filosofen 

eksisterer det tre former for menneskelig erkjennelse (Svendsen 2004:51): Teoretisk 

kunnen (theoria), produktiv kunnen (poiesis) og praktisk kunnen (praksis). Den 

praktiske kunnen gjelder for handlinger og den intellektuelle dyden er 

klokskap/skjønn (fronesis). Montgomery mener at den kliniske medisinen ikke er en 

teoretisk kunnen, men en praktisk. Det en lege tilstreber er ikke å drive nøyaktig 

vitenskap, men ”praktisk klokskap”, dette Aristoteles kaller fronesis. Montgomery 

beskriver medisinen som ”a practical body of knowledge brought to bear on the 

understanding and treatment of particular cases” (Hunter 1991:18). Legens oppgave 

er å utøve praktisk klokskap i møte med usikkerhet. Dette er imidlertid ikke bildet 

hverken leger eller pasienter har av medisinen, skriver hun. Faget oppfattes nettopp 
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som en nøyaktig vitenskap, som skal skaffe til veie eksakte og entydige svar. Hun 

mener en slik feiloppfattelse har en rekke negative konsekvenser. Den fører til at både 

leger og pasienter har urealistiske forventninger til hva medisinen kan utrette. Det 

tilstrebes eksakt viten og helbredelse av all sykdom. Menneskelivet vil imidlertid 

alltid inneholde uoppklarte mysterier og sykdom vil alltid eksistere i en eller annen 

form. Montgomery mener medisinen lider under dette gapet mellom hva som er 

idealene for virksomheten og hva som er realitetene:  

All long for ’magic bullets’, instant surefire cures, at a time when much of doctoring is 

occupied with psychosomatic distress and chronic diseases that can be ’managed’ but not 

cured. 

                   (Hunter 1991:4) 

 

Montgomery mener den medisinske tradisjonen, slik den videreføres i dag, er nyttig 

når det kommer til å videreutvikle kunnskap om etiologi og terapi, men at den 

kommer til kort i møte med mange diffuse og langvarige tilstander (bl.a. de man kan 

se mange av i allmennpraksis).  

 Montgomery tegner et bilde av hvordan utviklingen av teknologien som brukes 

i diagnostikk og behandling av sykdom har drevet legen lenger og lenger bort fra 

pasienten. Dessuten har den enorme økningen i kunnskap gjort at man kan vie en hel 

karriere til en liten del av faget, og at pasientomsorgen lett kan komme i andre rekke. 

Hun mener praksisen som er utviklet fører til mistillit både fra legene og pasientene. 

Det som ligger til grunn for disse problemene er misoppfatningen av den medisinske 

kunnskapen som objektiv og vitenskapelig.  

5.3 Observasjoner 

Skal man forklare hva medisin er og definere det karakteristiske ved den medisinske 

rasjonaliteten, er litteratur en mer passende metodisk analogi enn både natur- og 

sosialvitenskaper, skriver Montgomery. Hun mener den praktiske medisinske 

kunnskapen er narrativt strukturert, og at faget dermed er grunnleggende narrativt. 

Dets daglige praksis er også fylt av fortellinger. Det pasienten oppsøker medisinen for 
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er å få sine historier gjenfortalt som en medisisk historie, som et ledd i det å finne 

mening i det som har skjedd. Hun er også opptatt av legenes tankegang: 

Even when a patient comes in with a simple malady, in that brief moment between the 

patient’s first words to the physician and the physician’s making a hypothetical diagnosis, 

the physician locates its chronological ordering of the details of illness in a narrative 

taxonomy of similar cases. 

                         (Hunter 1991:5) 

 

Montgomery sammenligner legen med en litteraturviter som nærmer seg teksten med 

teorier, antakelser og hypoteser. Kompetansen som skiller litteraturvitere fra en 

gjennomsnittlig leser i møte med en tekst er deres kjennskap til andre, lignende 

tekster, kjennskap til tekstenes sjanger og tradisjonene de står i. Dette representerer en 

parallell til legen og hans/hennes kjennskap til andre pasienters sykehistorier. En 

pasient kan gjerne presentere et typisk klinisk bilde, skriver Montgomery, men syke 

menneskers tilstand vil variere over tid, og dette kan bare registreres i et narrativ. 

Kaller man medisinen en vitenskap forbereder man legene kun på en del av oppgaven 

deres: ”Instead, it is a rational, science-using, inter-level, interpretive activity 

undertaken for the care of a sick person” (Hunter 1991:25). 

 Montgomery beskriver hvordan det i medisinens daglige praksis utøves en 

”diagnostisk sirkel” som i stor grad ligner Diltheys hermeneutiske sirkel. Først samler 

klinikeren symptomer, tegn, kliniske funn og resultater av tilleggsundersøkelser. 

Disse bitene settes sammen og holdes opp mot eksisterende kunnskap. Deretter, med 

et grep om helheten, resonnerer klinikeren rundt detaljene igjen. Det er med andre ord 

ikke slik at tilleggsundersøkelsene med sine vitenskapelige fakta eliminerer den 

diagnostiske sirkelen, skriver hun, de inngår selv i disse sirklene. Datamaterialet de 

frembringer må også tolkes. Det at leger er vitenskapelig utdannet og teknologisk 

trenet endrer ikke den narrative strukturen deres praktiske kunnskap har, skriver 

Montgomery (Hunter 1991:20). 
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5.4 Argumenter 

Kathryn Montgomery mener medisinen har en mangelfull selvforståelse. Den 

definerer seg selv som en vitenskap, og aksepterer fremdeles den logisk positivistiske 

synet på vitenskap som verdinøytral ikke-fortolkende:  

Then, as if to cement confidence in this uncertain, paradox-laden, judgment-dependent 

practice, their work is described – despite the evidence – as an old-fashioned, positivist, 

Newtonian science. 

(Montgomery 2006:4) 

Hun mener det er viktig for medisinen å bli klar over denne mangelfulle 

selvforståelsen og erkjenne på hvilke måter den kliniske dømmekraften skiller seg fra 

vitenskapens rasjonalitet. Medisinen er ikke en vitenskap eller en teknisk ferdighet, 

men evnen til å komme frem til hvordan vitenskapelige prinsipper og kliniske 

retningslinjer er gjeldende for den enkelte pasient. Den kliniske dømmekraften, den 

praktiske rasjonaliteten i møte med den enkelte pasienten, står som en uendret kjerne i 

faget gjennom den medisinske historien, skriver hun. Det medisinske miljøet trenger å 

innrømme at en slik virksomhet ofte medfører stor grad av usikkerhet og at perfeksjon 

er uoppnåelig. En viktig grunn til å skjule dette kan være at klinikerne ser at pasienten 

er redd for å miste kontrollen og trenger trygghet. Løsningen kan da bli å presentere 

tilsynelatende sikre data fra statistikk og supplerende undersøkelser. Montgomery 

mener imidlertid at klinikeren kan komme pasientens utrygghet i møte ved å sette ord 

på den, forsikre pasienten om at hun vil sørge for god behandling, at de best mulige 

avgjørelsene skal tas og at hun ikke vil snakke usant (Montgomery 2006:196). 

Montgomery argumenterer for å bruke litteratur som modell for medisinens 

endrede selvforståelse. I dette ligger det å erkjenne den medisinske kunnskapens 

narrative struktur. Kunnskapen læres og videreformidles i stor grad som fortellinger. 

Det kliniske arbeidet dreier seg også om fortellinger. I møtet mellom legen og 

pasienten foregår det et samarbeid om hvem som skal være forfatter, hvilket språk 

som skal brukes og hvordan hendelser skal tolkes. Montgomery argumenterer for å  se 

det terapeutiske intervjuet som en konstruksjon av et narrativ der legen og pasienten 
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begge er medforfattere. Når det kommer til forholdet mellom legen og pasienten 

synes hun det å kalle legen en medforfatter gir denne en for sentral rolle, det er 

fortolkende arbeid legen bedriver, skriver hun. Diagnostikk representerer et 

resonnement blant andre fortellinger som kan ligne på den aktuelle sykehistorien 

klinikeren står overfor. Den medisinke fortolkningen skaper en metafortelling om 

sydommen med utgangspunkt i hendelsene pasienten forteller om og registreringen av 

fysiske funn. En slik måte å arbeide på ligner betraktelig mer på hvordan en 

litteraturkritiker jobber enn en vitenskapsmann, argumenterer Montgomery. Det 

medisinske narrativet skaffer til veie en forståelse som gjør det mulig å starte en 

behandling. Den medisinske virksomheten består i å lytte til fortellingen, transformere 

fortellingen til et medisinsk narrativ og fortelle dette til pasienten. Denne endrede 

redegjørelsen for begivenhetene må så tolkes inn i pasientens livshistorie.  
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6. Rita Charon 

6.1 Innledning 

Rita Charon er professor i klinisk medisin ved Columbia University i New York og 

har doktorgrad i litteraturvitenskap. Ved universitetet leder hun blant annet en 

tverrfaglig forskergruppe som samarbeider om å undersøke medisinske narrativer med 

metoder basert på litteraturteori. I sitt teoretiske forfatterskap gjør hun rede for en 

rekke utfordringer faget står overfor og skisserer hvordan disse kan håndteres. Hun 

mener medisinen er inne i en utvikling som avhumaniserer og industrialiserer den. Et 

tiltak mot dette kan være å la fagutøverne utvikle nye ferdigheter for å kunne ta inn 

over seg pasienters mangfoldige historier om lidelse. Charon kaller disse ferdighetene 

”narrative skills”.  

6.2 Problemer 

Charon skisserer en utvikling der den medisinske praksisen har gått fra å være en 

narrativ og personlig aktivitet til å bli teknisk og upersonlig (Charon 2000:24). Etter 

andre verdenskrig har det vært stor forskningsaktivitet i USA, og troen på medisinen 

er stor. På 50-tallet kom lovnader om at nær sagt hver tenkelige sykdom skulle kunne 

kureres, skriver hun. Prosjektene som har fått klart mest støtte er de som driver organ-

basert reduksjonistisk forskning. Medisinen går også i retning av stadig større grad av 

spesialisering og mekanisering. Charon skriver: ”With a PET scan of the brain in 

hand, who needs the history of aura and photophobia to diagnose migraine?” (Charon 

2000:25). Legene har gått fra å jobbe ved sykesengen, der de lytter til og rører ved 

den syke, til å jobbe fjernt fra pasienten, i laboratorier og møterom. Fra å være en 

språkbasert, intersubjektiv disiplin har medisinen blitt databasert og instrumentell.  
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Charon mener utviklingen innen medisinen på mange måter har brakt faget 

bort fra hva som er dets formål, at den fører til splittelse og avstand mellom lege og 

pasient. Medfølelse og respekt i møte med lidelse og frykt er sentralt i en 

tilhelingsprosess, skriver hun. Når den medisinske utdanningen ikke vektlegger dette 

blir legene dårlig rustet til å gi effektiv behandling. Resultatet er klager på at leger 

ikke lytter, at de ikke forstår lidelsene pasientene går gjennom, at de ikke forstår 

hvilken mening sykdommen har for pasientene og at de virker ubeveget av det de får 

høre om pasienters erfaringer. Pasienter føler seg ikke sett og forstått og leger føler de 

ikke får gjort en god jobb.  

6.3 Observasjoner 

Charons mål er å finne frem til noe som kan bygge bro over kløftene mellom legen og 

pasienten. Hun peker på hvordan narrativer er noe som har evne til å forene 

mennesker fordi vi alle organiserer våre liv i fortellinger; ”Narratives teach us where 

we come from and where we are going, allowing us to understand the meanings of 

our own lives” (Charon 2006:32). Både helsepersonellet og pasientene har narrative 

metoder for å erkjenne og oppleve seg selv og verden, skriver hun. Foruten dette har 

den medisinske praksisen også en rekke narrative kjennetegn ved seg. Charon trekker 

frem fem hovedaspekter: intersubjektivitet, etikk, singularitet, kausalitet og 

temporalitet. 

 Intersubjektiviteten ligger som nevnt til grunn for det narrative, i den episke 

ursituasjonen ”noen forteller noe til noen”. Det intersubjektive ligger også til grunn 

for den kliniske medisinen, møtet mellom legen og pasienten. Charon skriver: ”The 

joining of one human being with another always requires narrative acts of one kind or 

another” (Charon 2006:52). Fra strukturalismen og fremover er begrepet ”tekst” blitt 

koblet til den betydningsproduserende prosessen i litterært språk. Charon 

argumenterer for at det er tekstualitet som definerer foholdet mellom legen og 

pasienten: ”What literary studies give medicine is the realization that our intimate 
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medical relationships occur in words” (Charon 2006:53). Hun beskriver teksten som 

oppstår i møtet mellom legen og pasienten som kompleks og sammensatt av ord, 

stillhet, kliniske funn og resultater av tilleggsundersøkelser som bildediagnostikk og 

blodprøver. Denne teksten gis, i møtet, mening som en fortelling. Legens mål i møtet 

er å opprette kontakt i språket og oppnå tillit for å kunne hjelpe pasienten. Her 

kommer det etiske aspektet inn: ”Once one is fluent in the language of another, one 

harbors toward him or her a great and sacred trust” (Charon 2006:55). Charon 

refererer blant annet til Lévinas sine etiske teorier (innenfor nærhetsetikken) om 

ansvaret vi mennesker har i møte med hverandre. 

Vitenskapen søker å finne sannheter som kan generaliseres og gjøres gjeldende 

for grupper. Den narrative kunnskapen søker imidlertid det singulære, det som ikke 

kan gjentas eller sammenlignes med noe annet (Charon 2006:45). Tatt i betraktning 

hvor ulikt en sykdom kan opptre hos forskjellige individer blir det tydelig at dette 

også er et viktig aspekt i medisinen. Charon skriver:  

The diagnostic act entails two contradictory impulses at once: the effort to register the 

unique features of that which is observed and the simultaneous effort to categorize it so as to 

make it ’readable’. 

            (Charon 2006:46) 

Hun mener mange av klagene på helsevesenet bunner i at singulariteten ikke gis 

verdi. Om kausalitet skriver Charon: 

The engine of narrative is its urge to make sense of why things happen, its longing to find or 

imagine connections among things, either through motive or cause 

(Charon 2006:48) 

Dette å finne meningsfulle årsakssammenhenger mellom hendelser er en 

grunnleggende menneskelig drivkraft. Som Jan Kjærstad skriver: ”Samme hvor hulter 

til bulter en forfatter strør ut sine jernfilspon, besitter leseren en magnet som 

umiddelbart samler dette støvet til et mønster” (Kjærstad 2007:200). I 

litteraturvitenskapen brukes begrepet ”plott” om rekken av årsakssammenhenger. En 

serie hendelser kan gis mange ulike plott. I et litterært verk kan flertydigheter og ulike 

muligheter nettopp være det som fascinerer leseren. Petter Aaslestad skriver: 
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Fortellinger kan følge mange systemer, og ikke minst bryte de samme systemene. Det 

alogiske er også en mulighet, eller det ordnede kan ligge på et plan som ikke er umiddelbart 

tilgjengelig for leseren.  

(Aaslestad 2005:23) 

Diagnostikkens mål i medisinen, skriver Charon, er nettopp å finne plott mellom 

tilsynelatende uavhengige fakta. Rekken av differensialdiagnoser representerer ulike 

mulige plott. Hun peker her på en grunnleggende likhet mellom narrativ teori og 

klinisk medisin. 

Som nevnt er ulike aspekter ved tid sentrale i fortellinger og fortelleteori. Tid 

spiller også en viktig rolle i medisinen. De ulike elementene i sykehistorien arrangeres 

i et tidsmessig forhold til hverandre, og legen studerer hvordan sykdommen utvikler 

seg over tid. Med bedret folkehelse og økt levealder er tiden som går og dens 

degenererende virkning på kroppen også en vanlig dødsårsak.  

6.4 Argumenter  

Rita Charon argumenterer for å bruke en teori som ser paralleller mellom legens 

forhold til pasienten og leserens forhold teksten. Hun mener en slik modell vil romme 

dynamikken i forholdet bedre enn teorier om kommunikasjon og interpersonlige 

relasjoner, og at den tar høyde for at narrativet som oppstår i møtet i seg selv er en 

dynamisk brikke i samspillet. Hun skriver: 

I am not trying to train literary scholars, and I am not trying to train doctors or nurses or 

medical students to provide psychological care to troubled patients. Instead, I am trying to 

strengthen those cognitive and imaginative abilities that are required for one person to take 

in and appreciate the representation – and therefore the reality – of another.  

              (Charon 2006:113) 

 

Målet er å opparbeide en egenskap til å leve seg inn i hvordan pasienten opplever sin 

situasjon, samtidig som man ikke mister grepet om sitt eget ståsted: 
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This boldness of imagination is the courage to relinquish one’s own coherent experience of 

the world for another’s unexplored, unplumbed, potentially volatile viewpoint. This is the 

process we in health care need to understand. 

                            (Charon 2006:112)  

 

Charon mener denne evnen kan trenes opp i møte med litterære tekster. Hun gir 

undervisning i det hun kaller ”close reading”, der hun ber deltakerne legge vekt på 

fem aspekter ved teksten: ramme, form, tid, plot og ønske/begjær.  

Med å se på tekstens ramme mener Charon å kartlegge hvordan teksten har 

blitt til, hvilken kontekst den står i (f.eks. et magasin, bok, avis), hvordan den står i 

forhold til andre tekster etc. Det betyr også å forsøke å svare på hva som har blitt 

utelatt i teksten, men som allikevel går frem. Som eksempel bruker hun 

Hemmingways novelle ”Hills Like White Elephants” (1927), der det aldri sies 

eksplisitt at paret vurderer å ta abort. 

Charon legger vekt på seks aspekter ved tekstens form: sjanger, visuell 

struktur, forteller, metafor, allusjon og stil/språk (diction). Å identifisere sjanger kan 

representere en utfordring for noen tekster. Sjangre er ikke statiske størrelser, de 

oppstår og går til grunne og griper i hverandre. Karl Ove Knausgårds roman En tid for 

alt (2004) begynner for eksempel med et femti siders essay. Hvilken sjanger man 

klassifiserer en tekst som vil ha betydning for hvordan man oppfatter den og hvilke 

forventninger man får. Med visuell struktur mener Charon tekstens inndeling i 

kapitler, overskrifter, nummerering etc. Inndelingen kan ha en nær tilknytning til 

tekstens innhold. Bret Easton Ellis’ American Psycho (1991) er et godt eksempel på 

dette. Romanen består av 60 korte kapitler, der fortellingen kan oppleves som 

usammenhengende. Dette gjenspeiler hovedpersonens fragmenterte selv, hans 

manglende evne til å fortelle en sammenhengende historie om seg selv. Når det 

kommer til begrepet forteller er dette som beskrevet viktig i narrativ teori. Charon 

legger vekt på å registrere ulike typer fokalisering, fortellerens pålitelighet og dennes 

deltakelse i fortellingen. Metaforene en tekst inneholder kan enten være lokalisert til 

bestemte tekstavsnitt, eller ligge til grunn for teksten i seg selv. Charon argumenterer 

for at det å identifisere metaforene er et viktig ledd i å avgjøre meningen til en tekst. 
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Her er veien kort til klinisk praksis og betydningen av å få frem hvilke metaforer 

pasienten bruker og legger til grunn når han/hun forteller om sine plager. 

Psykoanalytikeren Jaques Lacan har argumentert for at et skifte av metaforer også kan 

være sentralt i en terapeutisk prosess. Med allusjon mener Charon hvordan enhver 

tekst kommuniserer med andre tekster (intertekstualitet) og med stil/språk (diction) 

mener hun hvilket preg språket i teksten har (avslappet, formelt, tidløst, gammeldags 

etc.).  

 Å studere karakteristika ved tiden i en tekst er som beskrevet en viktig del av 

en narrativ analyse. Charon trekker frem at det å finne kronologien og varigheten av 

symptomer også er sentralt i medisinen, men at hvordan man som menneske oppfatter 

tid kan være svært forskjellig. Hun mener at man ved å lese litterære verk, som 

romanene til Woolf, Joyce eller Proust, kan opparbeide en følsomhet for andre 

menneskers tidsoppfattelse.   

 Plottet man ser i en fortelling påvirkes av en rekke personlige faktorer, blant 

annet vil tidligere erfaringer avgjøre hvordan man forventer at ting henger sammen 

(jf. ordtaket ”på seg selv kjenner man andre”). I klinisk medisin dreier det seg om et 

samarbeid: ”The teller and the listener in the clinical setting work together to discover 

or to create the plot of their concerns” (Charon 2006:124). Charon argumenterer for at 

jo mer øvet en kliniker er i å oppdage ulike plott i en fortelling, jo mer nøyaktig vil de 

kunne komme fram til sannsynlige diagnoser og samtidig ha øynene åpne for 

diagnoser som virker usannsynlige. 

 Til slutt i sin undervisning i ”close reading” vil Charon be deltakerne om å 

sette ord på hvilke ønsker/begjær teksten tilfredsstiller hos dem når de leser den. Hun 

mener en nærlesing av en tekst alltid vil påvirke leseren, og hun ønsker å få frem 

kjernen i lesernes ulike møter med teksten.  

 Rita Charon mener at det å vurdere pasienter krever ferdighetene en leser 

trener opp: å adoptere en annen synsvinkel, å organisere hendelsene til en narrativ 

sammenheng og å forstå en fortelling med andre fortellinger (med samme forteller) 
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som kontekst. Den narrative kompetansen konfigurerer singulære hendelser til 

meningsfulle historier, skriver hun. I tillegg kan litterære skildringer av sykdom gi 

leger konkret innsikt i livene til mennesker som er syke, og fiksjonsverk om medisin 

kan gjøre leger i stand til å se hvilken makt som ligger i deres hender og hvilke 

implikasjoner deres handlinger har. Studier av litteratur kan også gi leger innføring i 

de etiske sidene ved det narrative, og litteraturteori kan gi nye perspektiver på 

medisinens egne tekster og genre. Charon mener alt dette er med på å utvikle 

medisinens humanistiske side. 
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7. Diskusjon 

7.1 Kathryn Montgomery 

Kathryn Montgomery argumenterer nyansert i sin kritikk av den kliniske medisinen. 

Hun legger vekt på de vellykkede sidene ved den reduksjonistiske, biomedisinke 

tilnærmingen. Den har ført til effektiv diagnostikk og terapi overfor en rekke 

tilstander, skriver hun. En for ensidig vektlegging av disse sidene har imidlertid brakt 

medisinen bort fra hva som er dens kjerne – å hjelpe personen som er syk. Som Edvin 

Schei vil hun si at legens blikk i for stor grad er festet på verktøyene som er til 

rådighet. Hun refererer til Engels artikkel om den biopsykososiale sykdomsmodellen 

og beskriver dens mottagelse: ”(...) no one disagrees, yet little changes” (Hunter 

1991:21). I sine bøker får hun frem hvordan årsakene til dette kan være knyttet til 

medisinens selvforståelse, at den ser seg selv som en nøyaktig, objektiv vitenskap. Et 

slikt selvbilde vil i liten grad kunne romme usikkerhet, paradokser og uforutsigbarhet. 

Dette er viktige aspekter ved den kliniske medisinens virksomhet og Montgomery 

argumenterer godt for at medisinens selvforståelse trenger å utvikles. Å bringe 

begrepet fronesis frem i lyset for å betegne den praktiske klokskapen den kliniske 

dømmekraften representerer kan være en fruktbar tilnærming. Dette har også Per 

Fugelli trukket frem (Fugelli 1999:3800). Hans trilogi Rød Resept (1999), 0-visjonen 

(2003) og Nokpunktet (2008) tematiserer, som Montgomery, de urealistiske 

forventningene til medisinen og den umulige strebenen etter å utslette all sykdom. I 

skjønnlitteraturen er Michel Houellebecq en av de nålevende forfatterne som 

tematiserer og problematiserer den rollen Vesten har gitt vitenskapen. Ved å bruke 

litteraturfaget som modell for medisinen fanger Montgomery inn sentrale narrative 

aspekter ved virksomheten. Klinikeren vil, i møte med den enkelte pasients fortelling, 

resonnere blant lignende fortellinger. Datane som skaffes til veie, i sykehistorie, 

klinisk undersøkelse og tilleggsundersøkelser, må alle tolkes, på samme måte som 
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elementene i en tekst må tolkes. Montgomery har et godt poeng når hun 

sammenligner dette arbeidet med hvordan en litteraturviter jobber. 

7.2 Rita Charon 

Rita Charon trekker også frem positive sider ved den biomedisinske tilnærmingen til 

sykdom og fremstår dermed troverdig når hun argumenterer for at en del av den 

medisinske praksisen bør endres. Hun ser forholdet mellom legen og pasienten som 

utgangspunktet for medisinen og beskriver en undring over dette som skjer når to 

mennesker møtes i ord og språk; at vi har evnen til å formidle og evnen til å forstå det 

formidlede og dermed kunne forstå den andres indre. Charon argumenterer godt for at 

begreper fra narrativ teori kan være fruktbare å benytte på denne kjernen i det kliniske 

arbeidet. For at legen skal være i stand til å hjelpe pasienten er det essensielt at 

pasienten har tillit til legen. Tillit skapes ved at pasienten føler seg lyttet til og forsøkt 

forstått. Charons ”narrative skills” kan være viktige hjelpemidler for å få til dette. Ved 

å tilegne seg begreper fra narrativ teori kan klinikere bedre forstå innholdet i 

fortellingene de presenteres for og sin egen rolle i forhold til disse. Ved å se 

narrativenes sentrale rolle i menneskelivet kan de også lettere forstå pasientenes 

behov for å se sammenheng i sine egne fortellinger. Charon beskriver også med 

engasjement hvordan den kliniske samtalen kan være kilde til trivsel og mening i 

legeyrket.  

7.3 Diskusjon 

En fare med modeller for sykdom og helse som går mot det holistiske er at klinikeren 

tar på seg et for stort ansvar og dermed forstrekker seg, enten personlig eller faglig. 

Man kan spørre seg om tilhengere av slike modeller gir legen en for sentral rolle i 

menneskers liv, på bekostning av andre yrker som jobber med mennesker 

(psykologer, prester etc.). Personlig synes jeg teoretikerne som er trukket frem i denne 

oppgaven unngår å gå for langt i holistisk retning. Søkelyset er til enhver tid rettet 
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mot det som er medisinens spesifikke oppgave: å hjelpe mennesker med sykdom. 

Engels mål med den biopsykososiale modellen er jo nettopp å utvikle en modell for 

sykdom som kan hjelpe pasienten på best mulig måte (gjøre pasienten autonom igjen), 

ikke å argumentere for at klinikeren skal overta ansvaret for hele livet til pasienten. I 

flere fora har det blitt etterlyst en spesifisering av hva det psykososiale i denne 

sykdomsmodellen innebærer (Kirkengen 2002, 2007). Jeg mener fagfeltet Litteratur 

og medisin kan være med å gi innhold til dette blant annet ved å fremheve narrative 

aspekter ved medisinen. Kathryn Montgomery og Rita Charons arbeider representerer 

to fruktbare innfallsvinkler til det narratives rolle i medisinsk teori og praksis. Jeg 

mener deres tekster kan bidra til utvikling og modning av medisinens sentrale prosjekt 

og føre til bedre forståelse av sykdom, bedre pasientbehandling og mer tilfredshet hos 

legene. Overfor en rekke lidelser er medisinen i dag kun en av flere mulige tilbud 

personen med plagen kan benytte seg av, det sees en stadig økende konkurranse fra 

andre profesjoner. I denne sammenheng mener jeg medisinen har behov for å ha et 

mer bevisst forhold til hvilket menneskesyn (og kroppssyn) som ligger til grunn for 

virksomheten. I sin bok Medisin og eksistens (2003) omtaler John Nessa blant annet 

allmennmedisinens menneskesyn og argumenterer for en forståelse som inkluderer 

tanker fra psykoanalytisk selvpsykologi og eksistensialistisk filosofi. Hvilket 

menneskesyn man har vil være bestemmende for hvordan man forteller om 

mennesket; ”Narratologi er antropologi”, som Jan Kjærstad skriver (Kjærstad 

2007:193). Innsikter fra Litteratur og medisin kan gjøre medisinen oppmerksom på 

hvilke fortellinger den selv produserer, og om disse har sitt utgangspunkt i et 

menneskesyn som gagner dens prosjekt. 

Med studieplanreformen i Oslo 1993-1996, under ledelse av Per Brodal, fikk 

fortellinger og kunst en ny rolle i den medisinske utdanningen gjennom problembasert 

læring (PBL) og enkelte forelesninger i Helse og kunst (Jf. Schei 2000:131). Min 

mening er at litteraturfaget bør gis en enda større plass i den medisinske utdanningen. 

Å lære seg klinisk medisin er å lære seg en bestemt fortolkning av tegn og 

fortellinger. Å lese skjønnlitteratur og tolke denne gir en øvelse teorier om fortolkning 
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ikke kan gi. Ved å gi undervisning i begreper fra narrativ teori vil studentene kunne 

lære å forholde seg mer nyansert til fortellingene de kommer i kontakt med. 

Narrativbasert medisin kan sies å bygge på kunnskap fra den biopsykososiale 

modell og den pasientsentrerte metode (Frich 2005:3406). Forskning innenfor disse 

feltene viser at en tidlig biopsykososial kartlegging av pasientens problemer fører til 

kortere tidsbruk totalt i behandlingsopplegget (Vaglum 2000:16), og at godt lege-

pasient-forhold fører til færre oppfølgingskonsultasjoner (Kringlen 2002:96). 

Dessuten legges det vekt på at pasientens opplevelse av å bli hørt og tatt på alvor i sitt 

problem i større grad enn konsultasjonens varighet henger sammen med legens 

empatiske tilstedeværelse (Hunskår 2003:67). En narrativbasert medisin vil legge vekt 

på å avdekke innholdet i pasientens aktuelle fortelling og hvordan denne står i forhold 

til de andre fortellingene i pasientens liv. Dette er ikke noe som kommer i tillegg til å 

behandle sykdommen, men er utgangspunktet for behandlingen. Det er ikke enda et 

krav som legges på legene, men en endret måte å arbeide på. Ved å gi rom for 

fortellingene vil medisinen kunne gi bedre diagnostikk og behandling til den enkelte 

pasient, noe som fører til mer effektiv tidsbruk. Den episke ursituasjonen, 

utgangspunktet for narrativitet, gjenspeiler kjernen i medisinen: Noen forteller noe til 

noen. Medisinen er dypt dialogisk. Ved å utvikle en dialogisk modell for lege-pasient-

møtet vil medisinen kunne ta de narrative og litterære aspektene ved dette møtet på 

alvor (Frich 2010:46). Ole Berg og Charlotte Haug etterlyser liv i den kliniske 

dialogen, og en medisin som lar denne dialogen gi hovedpremisser for den 

organisatoriske dialogen. Skjønnlitteratur og litteraturteori kan hjelpe medisinen å 

erkjenne sin dialogiske, narrative organisering. Å sette Dostojevskij og Bakhtin på 

pensum vil kunne gi liv til medisinens utgangspunkt og grunnleggende struktur. 
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