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ANMELDELSE Det er en helt egen glede å lese fagbøker som springer ut av
en forfatters mangeårige lidenskap
og erfaring. Dette er en sånn bok.
Forfatteren har gjennom femten år
studert og arbeidet med ulike former for berøringsterapi. Hun skriver denne boken dels for helsearbeidere og andre som ønsker å øke sin
kunnskap om fysisk berøring og dels
som en innføringsbok i metoden taktil berøring – som er en lett, strykende massasjeform.
Boken er delt i fire deler der den første gir en innføring i berøring som fenomen, den andre er en praktisk innføring

i taktil berøring, den tredje diskuterer
berøring som terapi i ulike deler av helsevesenet og den siste presenterer andre former for berøringsterapi.
Det er særlig i den første delen Ertner imponerer. Hun angriper fenomenet berøring fra ulike vinkler; filologisk,
filosofisk, kulturelt, anatomisk og psykologisk. Hun skriver godt og strukturert
og krydrer teksten med sitater og dikt.
Hun diskuterer ulike former for berøring og hvordan berøring åpner språkløse, anerkjennende og betingelsesløse
møter. For meg som sykepleier er det
opplysende og bevisstgjørende, og jeg
ser hvilket fantastisk redskap hendene

mine faktisk er i møtet med andre.
Den mer instruktive del to, som går
over nesten 100 sider, opplever jeg som
litt langdryg. Den er for spesielt interesserte, da den svært detaljert beskriver
taktil berøring som metode.
Del tre drøfter berøring i barsel, palliasjon og demensomsorg. Kapittelet om
demensomsorg åpner et underbelyst
tema, og jeg håper inderlig at denne boken kan bidra til å løfte fanen for berøringsterapi i eldreomsorgen.
Det er innsikter i denne boken som alle i omsorgssektoren burde ha interesse
av, men midtpartiet oppleves som smalt
og egnet for spesielt interesserte.
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ANMELDELSE Bokens tema, emneog personregister vekker umiddelbart min interesse. Med henvisninger til navn som K.E. Løgstrup,
Kari Martinsen, Michel Foucault,
Arne Johan Vetlesen, Søren Kierkegaard, Zygmund Bauman etc.
forventer jeg en spennende tilnærming til et viktig emne; maktforhold mellom klient, pasient og
hjelpere.
Boken har en pedagogisk tilnærming til asymmetriske maktrelasjoner slik vi kan møte dem i sosial- og
helsetjenestene. De praktiske situasjonene og relasjonene som analyseres ut fra et maktpedagogisk
blikk er i hovedsak hentet fra handicapomsorgen, HVPU-sektoren og
barnevernet. Forfatterne viser godt

hvordan makt fungerer i forholdet
mellom klient og behandler. Hjelperne har ressursene og er veltilpasset
til omgivelsene. Noe klientene som
regel mangler. Boken går i dybden
på dette og får godt frem de etiske
elementene og indirekte de politiske rammene som knytter seg til behandlingssituasjoner. Det er derfor
ikke overraskende at nettopp Søren
Kierkegaards siteres; «all sann hjelp
begynner med en ydmykelse. Hjelperen må først under Den, han vil
hjelpe og derved forstå at det å hjelpe ikke er å herske, men å tjene, at
det å hjelpe er villighet til inntil videre å finne seg i å ha urett, og ikke
forstå det den andre forstår.» For
meg er dette en bærende søyle i all
pasientbehandling.

Boken står i en fenomenologisk
tradisjon. Det er i all hovedsak vist
til kvalitative studier og fenomenologiske analyser. Eksemplene er gode, men jeg savner eksempler fra sykepleiernes hverdag. Mange vil nok
finne det filosofisk pregete språket
i boken tungt. Men når leseren overvinner denne motstanden og reflekterer over hvordan makt fungerer i
relasjonene mellom en mektig behandler og en ofte maktesløs pasient
( klient), kan boken virke bevisstgjørende for alle som har et profesjonelt
forhold til pasienter.
Jeg setter også pris på bokens
bruk av meningsfylte sitater.
Boken har et godt emne- og personregister og særdeles gode referanser.
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