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Introduktion
fåíêçÇìâíáçå=
^åí~äÉí= éêáî~í~=
Antalet
privata ~éçíÉâ=
apotek Ü~ê=
har ∏â~í=
ökat ä~îáå~êí~í=
lavinartat ÇÉ=
de ëÉå~ëíÉ=
senaste íáç=
tio ™êÉå=
åren á=
i h~ãÄçÇà~K=
Kambodja.
aÉíí~=Ü~ê=áååÉÄìêáí=~íí=î®ëíÉêä®åÇëâ~=ãÉÇáÅáåÉê=Ü~ê=Ääáîáí=ä®ííáääÖ®åÖäáÖ~=Ñ∏ê=Éå=
Detta har inneburit att västerländska mediciner har blivit lättillgängliga för en
ëí∏êêÉ=ÇÉä=~î=ÄÉÑçäâåáåÖÉåK=aÉí=®ê=Éå=ëíçê=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=á=ä~åÇÉíë=ãÉÇáÅáåëâ~=ÜáJ
större del av befolkningen. Det är en stor förändring i landets medicinska hiëíçêá~K=
î~ê= ÇÉí=
storia. råÇÉê=
Under ÇÉ=
de o∏Ç~=
Röda âÜãÉêÉêå~ë=
khmerernas êÉÖáã=
regim ENVTRÓNVTVF=
(1975-1979) var
omöjligt ~íí=
att Ñ™=
få
det çã∏àäáÖí=
í~Ö=é™=ãÉÇáÅáåÉêI=ìíçã=Ñ∏ê=ÇÉ=Ü∏Öëí=ê~åâ~ÇÉ=äÉÇ~êå~I=çÅÜ=®îÉå=ìåÇÉê=ÇÉí=îáJ
tag på mediciner, utom för de högst rankade ledarna, och även under det viÉíå~ãÉëáëâ~=
î~ê= ãÉÇáÅáåÉê=
etnamesiska ëíóêÉí=
styret ENVTVÓNVUVF=
(1979-1989) var
mediciner ë®ääëóåí~K=
sällsynta. f=
I Ç~Ö=
dag Ç®êÉãçí=
däremot Ñáååë=
finns
ÇÉí=ÑäÉê~=Ñ∏êÉí~Ö=ëçã=ë®äàÉê=ëáå~=éêçÇìâíÉê=íáää=~éçíÉâ=çÅÜ=ëã™=~ÑÑ®êÉê=êìåí=çã=á=
det flera företag som säljer sina produkter till apotek och små affärer runt om i
landet. aÉå=
har
ä~åÇÉíK=
Den ëå~ÄÄ~=
snabba Éñé~åëáçåÉå=
expansionen ~î=
av ~åí~äÉí=
antalet ~éçíÉâ=
apotek çÅÜ=
och ~åÇê~=
andra ë®äàëí®ääÉå=
säljställen Ü~ê=
att Ñ∏ê=
Öàçêí=
gjort ÇÉí=
det ã∏àäáÖí=
möjligt Ñ∏ê=
för Éå=
en ëíçê=
stor Öêìéé=
grupp åó~=
nya âçåëìãÉåíÉê=
konsumenter ~íí=
för Ñ∏êëí~=
första Ö™åÖÉå=
gången
komma á=
âçãã~=
sáäâ~= âçåëÉâîÉåëÉê=
i âçåí~âí=
kontakt ãÉÇ=
med ãçÇÉêå~=
moderna ä®âÉãÉÇÉäK=
läkemedel. Vilka
konsekvenser Ñ™ê=
får ÇÉíí~=
detta ÑÉJ
feåçãÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=äçâ~ä~=éê~âíáâÉêå~=çÅÜ=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~êå~=êÉä~íÉê~ÇÉ=íáää=Ü®äë~=çÅÜ=
nomen för de lokala praktikerna och föreställningarna relaterade till hälsa och
förstå é™=
mediciner ìééÑ~íí~ë=
ëàìâÇçã\=
îá= Ñ∏êëí™=
îáäâÉí= ë®íí=
sjukdom? eìê=
Hur â~å=
kan vi
på vilket
sätt ãçÇÉêå~=
moderna ãÉÇáÅáåÉê=
uppfattas çÅÜ=
och
lokala â~ãÄçÇà~åëâ~=
~åî®åÇë=
används á=
i ÇÉå=
kambodjanska âçåíÉñíÉå\=
kontexten? bå=
En ã∏àäáÖÜÉí=
möjlighet ®ê=
är ~íí=
att ä™í~=
låta ëáÖ=
sig
den äçâ~ä~=
inspireras ~î=
áåëéáêÉê~ë=
av _çìêÇáÉìë=
Bourdieus íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí=
tillvägagångssätt çÅÜ=
och Ñ∏êë∏â~=
försöka âçåëíêìÉê~=
konstruera Éíí=
ett íÉê~éÉìJ
terapeutill
íáëâí=
tiskt êìãK=
rum. fÇ¨å=
Idén ®ê=
är ~íí=
att ÇÉ=
de çäáâ~=
olika áåëíáíìíáçåÉêå~=
institutionerna çÅÜ=
och ~ÖÉåíÉêå~I=
agenterna, ëçã=
som ëí™ê=
står íáää=
familjer Ü~ê=
har çÅÜ=
och
íà®åëí=
tjänst Ñ∏ê=
för ~íí=
att íáääã∏íÉëÖ™=
tillmötesgå ÇÉ=
de ÄÉÜçî=
behov é~íáÉåíÉêå~=
patienterna çÅÜ=
och ÇÉê~ë=
deras Ñ~ãáäàÉê=
framförallt êÉä~íáçåÉêå~=
Ñê~ãÑ∏ê~ääí=
relationerna ëçã=
som ÄáåÇÉê=
binder ë~ãã~å=
samman ÇÉëë~=
dessa áåëíáíìíáçåÉêI=
institutioner, âçåëíáíìÉê~ê=
konstituerar
Éíí=íÉê~éÉìíáëâí=êìãK=
ett terapeutiskt rum.
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Bild I: Apotekare, Kg C/oknang. Under de senaste tio ären kar västerländska mediciner blivit lättill_áäÇ=NW=^éçíÉâ~êÉI=hÖ=`ÜÜå~åÖK=råÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íáç=™êÉå=Ü~ê=î®ëíÉêä®åÇëâ~=ãÉÇáÅáåÉê=Ääáîáí=ä®ííáääJ
Ö®åÖäáÖ~=Ñ∏ê=Éå=ëí∏êêÉ=ÇÉä=~î=ÄÉÑçäâåáåÖÉåK=j~å=íáíí~ê=é™=çäáâ~=éáääÉêI=Ñê™Ö~ê=~éçíÉâ~êÉI=à®ãÑ∏ê=éêáëÉê=
gängliga
för en större del av befolkningen. Man tittar pä olika piller, ﬁägar apotekare, jämför priser
çÅÜ=â∏éÉê=ÇÉí=ã~å=îáääK=
ock koper det man vill.
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aÉí=íÉê~éÉìíáëâ~=êìããÉí=
Det terapeutiska rummet
cóê~=çäáâ~=éçäÉê=â®ååÉíÉÅâå~ê=ÇÉí=äçâ~ä~=íÉê~éÉìíáëâ~=êìããÉíK=c∏ê=ÇÉí=Ñ∏êëí~I=ÇÉå=
Fyra olika poler kännetecknar det lokala terapeutiska rummet. För det första, den
ÄáçãÉÇáÅáåëâ~=éçäÉåI=î~êë=áåëíáíìíáçåÉê=®ê=îÉêâë~ãã~=á=Ä™ÇÉ=ÇÉå=éêáî~í~=çÅÜ=ÇÉå=
biomedicinska polen, vars institutioner är verksamma i både den privata och den
çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåK=f=h~ãéçåÖ=`ÜÜå~åÖI=Éå=ãáåÇêÉ=ëí~Ç=åçêê=çã=mÜåçã=mÉåÜI=
offentliga sektorn. I Kampong Chhnang, en mindre stad norr om Phnom Penh,
Ç®ê=à~Ö=Ü~ê=îáëí~íë=êÉÖÉäÄìåÇÉí=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=™êÉåI=®ê=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=êÉéêÉëÉåJ
där jag har vistats regelbundet de senaste åren, är den offentliga sektorn represeníÉê~Ç=
î™êÇÅÉåíê~äÉêK= läáâ~=
terad ~î=
av Éíí=
ett äáíÉí=
litet ëàìâÜìë=
sjukhus çÅÜ=
och íî™=
två vårdcentraler.
Olika ~éçíÉâI=
apotek, Ç®ê=
det ãÉëí~=
mesta ~î=
av
där ÇÉí=
äger êìãI=
och ~åÇê~=
Ñ∏êë®äàåáåÖÉå=
försäljningen ~î=
av ä®âÉãÉÇÉä=
läkemedel ®ÖÉê=
rum, çÅÜ=
andra ëã™=
små ~ÑÑ®êÉê=
affärer ìíÖ∏ê=
utgör ÇÉå=
den éêáî~í~=
privata
För det andra, den Òíê~ÇáíáçåÉää~Ò=éçäÉåI=ëçã=áåâäìÇÉê~ê=ëã™=ÄçÇ~ê=
ëÉâíçêåK=
sektorn. c∏ê=ÇÉí=~åÇê~I=ÇÉå=
”traditionella” polen, som inkluderar små bodar é™=
på
marknaden ëçã=
produkter ëçã=
ã~êâå~ÇÉå=
som ë®äàÉê=
säljer äçâ~ä~=
lokala éêçÇìâíÉê=
som í=
t Éñ=
eX ∏êíÉêI=
örter, ê∏ííÉêI=
rötter, Ä~êâ=
bark çÅÜ=
och â®êåçêI=
kärnor,
çÅÜ=
îÉêâë~ãÜÉí= ~åî®åÇÉê=
och çäáâ~=
olika âêì=
/eru âÜãÉêI=
Hymer, íê~ÇáíáçåÉää~=
traditionella ÜÉä~êÉ=
helare ëçã=
som á=
i ëáå=
sin verksamhet
använder äçâ~ä~=
lokala
mediciner, men också behöver det avgörande stödet och den legitimitet som bara
ãÉÇáÅáåÉêI=ãÉå=çÅâë™=ÄÉÜ∏îÉê=ÇÉí=~îÖ∏ê~åÇÉ=ëí∏ÇÉí=çÅÜ=ÇÉå=äÉÖáíáãáíÉí=ëçã=Ä~ê~=
ÇÉå=∏îÉêå~íìêäáÖ~=î®êäÇÉå=â~å=ÖÉK=aÉå=íêÉÇàÉ=éçäÉå=®ê=êÉéêÉëÉåíÉê~Ç=~î=ÇÉ=âîáååçê=
den övernaturliga världen kan ge. Den tredje polen är representerad av de kvinnor
EåÉ~â=ÅÜçä=êìéF=ëçã=~åÇ~êå~=~åî®åÇÉê=ëçã=ãÉÇáìã=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=á=âçåí~âí=çÅÜ=
(neak 6/10! mp) som andarna använder som medium för att komma i kontakt och
âçããìåáÅÉê~=ãÉÇ=ÇÉ=äáÇ~åÇÉ=ã®ååáëâçêå~=ëçã=ë™=∏åëâ~êK=aÉëë~=îáâíáÖ~=~ÖÉåíÉê=á=
kommunicera med de lidande människorna som så önskar. Dessa viktiga agenter i
lokala íÉê~éÉìíáëâ~=
ÇÉí=
terapeutiska êìããÉí=
rummet ÄÉÜ~åÇä~ê=
behandlar áåíÉ=
inte ÇÉå=
den ÄáçäçÖáëâ~=
biologiska âêçééÉå=
kroppen éÉê=
per ëÉK=
se.
det äçâ~ä~=
aÉê~ë=
Deras êçää=®ê=
roll är ëå~ê~êÉ=~íí=ÖÉ=
snarare att ge Éíí=
ett ëî~ê=é™=é~íáÉåíÉêå~ë=
svar på patienternas Ñê™Ö~=çã=
fråga om çêë~âÉå=
orsaken Ä~âçã=
bakom ÇÉ=
de
çäóÅâäáÖ~=Ü®åÇÉäëÉê=ëçã=Ü~ê=Çê~ÄÄ~í=ÇÉãK=aÉí=â~å=î~ê~=âêçééëäáÖ~=éêçÄäÉãI=ãÉå=
olyckliga händelser som har drabbat dem. Det kan vara kroppsliga problem, men
lika väl
äáâ~=
î®ä= çÅÜ=
och çÑí~êÉ=
oftare Ü~åÇä~ê=
handlar ÇÉí=
det çã=
om çäáâ~=
olika ëçêíÉêë=
sorters ëçÅá~ä~=
sociala ëî™êáÖÜÉíÉêW=
svårigheter: ëé®ååáåÖ~ê=
spänningar
inom familjen, misslyckanden i skolan, ekonomiska problem. Den fjärde polen är
áåçã=Ñ~ãáäàÉåI=ãáëëäóÅâ~åÇÉå=á=ëâçä~åI=Éâçåçãáëâ~=éêçÄäÉãK=aÉå=Ñà®êÇÉ=éçäÉå=®ê=
âçåëíáíìÉê~Ç=~î=ÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=ëçã=ìíÑ∏êë=~î=ãìåâ~êå~=á=çäáâ~=é~ÖçÇçêK=aÉëë~=~âJ
konstituerad av de aktiviteter som utförs av munkarna i olika pagodor. Dessa akíáîáíÉíÉê=®ê=Ä™ÇÉ=âìê~íáî~=çÅÜ=éêÉîÉåíáî~=çÅÜ=ëíê®ÅâÉê=ëáÖ=Ñê™å=Éåâä~=Ç~ÖäáÖ~=êáíì~äÉê=
tiviteter är både kurativa och preventiva och sträcker sig från enkla dagliga ritualer
till exceptionella och elaborerade sådana.
íáää=ÉñÅÉéíáçåÉää~=çÅÜ=Éä~ÄçêÉê~ÇÉ=ë™Ç~å~K=
De här polerna är inte isolerade från varandra. De olika vårdgivarna erkänner
aÉ=Ü®ê=éçäÉêå~=®ê=áåíÉ=áëçäÉê~ÇÉ=Ñê™å=î~ê~åÇê~K=aÉ=çäáâ~=î™êÇÖáî~êå~=Éêâ®ååÉê=
ÇÉ=
de ~åÇê~=
andra áåëíáíìíáçåÉêå~=
institutionerna çÅÜ=
och ÇÉê~ë=
deras ~ÖÉåíÉê=
agenter çÅÜ=
och â~å=
kan íáéë~=
tipsa Éå=
en é~íáÉåí=
patient çã=
om ÇÉå=
den
™âçãã~=
îáë~ê= íÉÅâÉå=
åkomma ã~å=
man Ñ∏êë∏âÉê=
försöker ÄÉÜ~åÇä~=
behandla áåíÉ=
inte visar
tecken é™=
på Ñ∏êÄ®ííêáåÖK=
förbättring. jìåâ~ê=
Munkar â~å=
kan
föreslå Éå=
Ñ∏êÉëä™=
en ë®êëâáäÇ=
särskild âêì=
km âÜãÉê=
Homer ÉääÉê=
eller íî®êíçãK=
tvärtom. bå=
En åÉ~â=
neak ÅÜçä=
6/90! êìé=
rup â~å=
kan ìééãìåíê~=
uppmuntra
é~íáÉåíÉê=
patienter ~íí=
att ÄÉë∏â~=
besöka Éå=â®åÇ=é~ÖçÇ~K=mÉêëçå~äÉå=é™=
en känd pagoda. Personalen på Éå=î™êÇÅÉåíê~ä=ÉääÉê=é™=
en vårdcentral eller på Éíí=
ett
ëàìâÜìë=
î~êáí= Üçë=
fråga ëáå~=
redan Ü~ê=
kan Ñê™Ö~=
sina é~íáÉåíÉê=
patienter çã=
om ÇÉ=
de êÉÇ~å=
har varit
hos Éå=
en âêì=
kru âÜãÉêK=
/e/amer. bêJ
Ersjukhus â~å=
â®åå~åÇÉí=~î=ÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=îÉêâë~ãã~=á=ÇÉ=çäáâ~=éçäÉêå~=®ê=®ååì=íóÇäáÖ~êÉ=ìê=
kännandet av de institutioner verksamma i de olika polerna är ännu tydligare ur
fungerar ®ê=
är
é~íáÉåíÉêå~ë=
patienternas ëóåîáåâÉäK=
synvinkel. f=
I ÇÉê~ë=
deras ~åëíê®åÖåáåÖ~ê=
ansträngningar ÉÑíÉê=
efter Éå=
en íÉê~éá=
terapi ëçã=
som ÑìåÖÉê~ê=
~ää~=î®Ö~ê=Ñê™å=çÅÜ=íáää=ÇÉ=çäáâ~=î™êÇÖáî~êå~=ã∏àäáÖ~=~äíÉêå~íáîK=lã=ÇÉ=éáääÉê=ã~å=
alla vägar från och till de olika vårdgivarna möjliga alternativ. Om de piller man
Ü~ê=â∏éí=é™=ã~êâå~ÇÉå=áåíÉ=îáë~ê=∏åëâ~Ç=ÉÑÑÉâí=®ê=ÇÉí=â~åëâÉ=Ç~Öë=~íí=ÄÉë∏â~=Éå=
har köpt på marknaden inte visar önskad effekt är det kanske dags att besöka en
âêì=
km âÜãÉêK=
khmer. lã=
Om áåíÉ=
inte ÜÉääÉê=
heller ÇÉå=
den ÄÉÜ~åÇäáåÖÉå=
behandlingen ÖÉê=
ger íÉÅâÉå=
tecken é™=
på Ñ∏êÄ®ííêáåÖ=
förbättring ®ê=
är ÇÉí=
det
â~åëâÉ=âäçâí=
kanske klokt ~íí=î®åÇ~=ëáÖ=
att vända sig íáää=Éå=åÉ~â=ÅÜçä=êìé=çÅÜ=ìåÇÉêë∏â~=ã∏àäáÖ~=çêë~âÉê=
till en neak 6/70! mp och undersöka möjliga orsaker
Ä~âçã=ÇÉëë~=ëî™êáÖÜÉíÉêK=
bakom dessa svårigheter.
I Ñ∏äà~åÇÉ=
följande íÉñí=
f=
à~Ö= ÄÉëâêáî~=
teXt ëâ~=
ska jag
beskriva çÅÜ=
och ~å~äóëÉê~=
analysera å®êã~êÉ=
närmare ÇÉí=
det ëçã=
som â®ååÉíÉÅâå~ê=
kännetecknar
ÇÉå=ÄáçãÉÇáÅáåëâ~=éçäÉåK=f=~åëäìíåáåÖ=íáää=ÇÉíí~=âçããÉê=Éå=ÄáäÇ=~î=âêì=âÜãÉêÉêJ
den biomedicinska polen. I anslutning till detta kommer en bild av km /e/amererå~ë=çÅÜ=åÉ~â=ÅÜçä=êìé=ë®íí=~íí=ÄÉÜ~åÇä~=~íí=ÖÉëK=
mzs och neak 6/10! mp sätt att behandla att ges.
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aÉå=ÄáçãÉÇáÅáåëâ~=éçäÉå=
Den biomedicinska polen
aÉí=
Det ®ê=
är êÉä~íáçåÉê=
relationer ~î=
av çééçëáíáçå=
opposition ãÉää~å=
mellan ÇÉí=
det çÑÑÉåíäáÖ~=
offentliga çÅÜ=
och ÇÉí=
det éêáî~í~=
privata ëçã=
som
ëíêìâíìêÉê~ê=
strukturerar ÇÉå=
den ÄáçãÉÇáÅáåëâ~=
biomedicinska éçäÉåK=
polen. aÉí=
Det ®ê=
är ÇÉëë~=
dessa êÉä~íáçåÉê=
relationer ëçã=
som Ñ∏êëí=
först çÅÜ=
och
främst dirigerar patienterna i deras letande efter ett effektivt läkemedel, de subÑê®ãëí=ÇáêáÖÉê~ê=é~íáÉåíÉêå~=á=ÇÉê~ë=äÉí~åÇÉ=ÉÑíÉê=Éíí=ÉÑÑÉâíáîí=ä®âÉãÉÇÉäI=ÇÉ=ëìÄJ
ëí~åëÉê=ëçã=ëí™ê=á=ÅÉåíêìã=Ñ∏ê=ÇÉå=ãçÇÉêå~=ãÉÇáÅáåÉåK=
stanser som står i centrum för den moderna medicinen.

pàìâÜìë=
Sjukhus
mot mÜåçã=
Penh, á=i
pàìâÜìëÉí=
îáÇ= ÜìîìÇî®ÖÉå=
Kampong `ÜÜå~åÖ=
Chhnang ®ê=
är ÄÉä~Öí=
belagt vid
huvudvägen ãçí=
Phnom mÉåÜI=
Sjukhuset á=i h~ãéçåÖ=
ë∏Çê~=ÇÉäÉå=~î=ëí~ÇÉåK=läáâ~=ÄóÖÖå~ÇÉê=ãÉÇ=ëéÉÅáÑáâ~=ÑìåâíáçåÉê=EÑ∏êäçëëåáåÖëâäáJ
södra delen av staden. Olika byggnader med specifika funktioner (förlossningskliåáâÉåI=
niken, çéÉê~íáçåë~îÇÉäåáåÖÉåI=
operationsavdelningen, ~âìíãçíí~ÖåáåÖÉåI=
akutmottagningen, Ä~êå~îÇÉäåáåÖÉåI=
barnavdelningen, ä~Äçê~íçêáÉíF=
laboratoriet)
omringar en stor inre gård. Stämningen på sjukhuset är mycket lugn och stor akçãêáåÖ~ê=Éå=ëíçê=áåêÉ=Ö™êÇK=pí®ãåáåÖÉå=é™=ëàìâÜìëÉí=®ê=ãóÅâÉí=äìÖå=çÅÜ=ëíçê=~âJ
íáîáíÉí=îÉêâ~ê=ë®ää~å=é™Ö™K=aÉ=Ñ™=é~íáÉåíÉê=ëçã=äáÖÖÉê=á=ëáå~=ë®åÖ~ê=í~ë=çã=Ü~åÇ=~î=
tivitet verkar sällan pågå. De få patienter som ligger i sina sängar tas om hand av
familjemedlemmar som tvättar dem och förbereder deras mat. Få rum är ﬁallsatta,
Ñ~ãáäàÉãÉÇäÉãã~ê=ëçã=íî®íí~ê=ÇÉã=çÅÜ=Ñ∏êÄÉêÉÇÉê=ÇÉê~ë=ã~íK=c™=êìã=®ê=Ñìääë~íí~I=
ÇÉ=ÑäÉëí~=êìã=Ü~ê=Ä~ê~=íçãã~=ë®åÖ~êK=m~íáÉåíÉê=Ü~ãå~ê=çÑí~ëí=é™=ëàìâÜìë=å®ê=ÇÉí=
de flesta rum har bara tomma sängar. Patienter hamnar oftast på sjukhus när det
âê®îë=Éíí=âáêìêÖáëâí=áåÖêÉééI=áåíÉ=ë®ää~å=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Éå=íê~ÑáâçäóÅâ~=ÉääÉê=~åÇê~=
krävs ett kirurgiskt ingrepp, inte sällan i samband med en trafikolycka eller andra
~ääî~êäáÖ~=íáääëí™åÇK=j~å=Ö™ê=íáää=ëàìâÜìëÉí=å®ê=î™äÇë~ãã~=íáääÄìÇ=Çê~ÄÄ~ê=ÉåI=å®ê=
allvarliga tillstånd. Man går till sjukhuset när våldsamma tillbud drabbar en, när
ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=~åÇê~=~äíÉêå~íáîI=~åíáåÖÉå=Ç®êÑ∏ê=~íí=ëáíì~íáçåÉå=®ê=ãóÅâÉí=~ääî~êäáÖ=
det inte finns andra alternativ, antingen därför att situationen är mycket allvarlig
çÅÜ=ÇÉí=®ê=Äê™ííçã=ÉääÉê=Ç®êÑ∏ê=~íí=ã~å=êÉÇ~å=Ü~ê=Ñ∏êë∏âí=ÇÉ=~åÇê~=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=
och det är bråttom eller därför att man redan har försökt de andra möjligheterna
framgång. Det är den biomedicinska teknologin, Ñê~ãÑ∏ê~ääí=
kirurgin, som
ìí~å=
framförallt âáêìêÖáåI=ëçã=
utan Ñê~ãÖ™åÖK=aÉí=®ê=ÇÉå=ÄáçãÉÇáÅáåëâ~=íÉâåçäçÖáåI=
â®ååÉíÉÅâå~ê=ÇÉå=ÄÉÜ~åÇäáåÖ=ã~å=Ñ™ê=é™=ëàìâÜìëÉíK=aÉå=ÄáäÇÉå=ëçã=Ñê~ãíê®ÇÉê=á=
kännetecknar den behandling man får på sjukhuset. Den bilden som framträder i
ë~ãí~ä=ãÉÇ=é~íáÉåíÉê=çÅÜ=ÇÉê~ë=Ñ~ãáäàÉê=®ê=~íí=ëàìâÜìëÉí=®ê=ÇÉí=ëí®ääÉí=ã~å=î®åÇÉê=
samtal med patienter och deras familjer är att sjukhuset är det stället man vänder
ëáÖ=íáää=å®ê=Éíí=äáî=®ê=á=Ñ~ê~K=lÅÜ=Ç∏ÇÉå=ÉääÉê=êáëâÉå=~î=ÇÉå=®ê=ë™=Ñ∏êâåáéé~Ç=ãÉÇ=
sig till när ett liv är i fara. Och döden eller risken av den är så förknippad med
ëàìâÜìëÉí=~íí=ëàìâÜìëÉí=ëà®äîí=ëÉë=ëçã=ÇÉå=éä~íë=Ç®ê=ÇÉí=®ê=ä®íí=~íí=Ç∏K=rê=é~íáÉåíÉêJ
sjukhuset att sjukhuset självt ses som den plats där det är lätt att dö. Ur patienterå~ë=ëóåîáåâÉä=áååÉÄ®ê=Éå=îáëíÉäëÉ=é™=ëàìâÜìë=ã™åÖ~=ëî™êáÖÜÉíÉêK=aÉå=Ñê®ãëí~=®ê=~íí=
nas synvinkel innebär en vistelse på sjukhus många svårigheter. Den främsta är att
ÇÉí=®ê=çã∏àäáÖí=Ñ∏ê=é~íáÉåíÉêå~=çÅÜ=ÇÉê~ë=Ñ~ãáäàÉê=~íí=Ü~=âçåíêçää=∏îÉê=Üìê=ãóÅâÉí=
det är omöjligt för patienterna och deras familjer att ha kontroll över hur mycket
Éå=îáëíÉäëÉ=é™=ëàìâÜìë=âçããÉê=~íí=âçëí~K=hçããÉê=Éíí=âáêìêÖáëâí=áåÖêÉéé=~íí=î~ê~=
en vistelse på sjukhus kommer att kosta. Kommer ett kirurgiskt ingrepp att vara
eller áåíÉ\=
å∏Çî®åÇáÖí=
î~ê~\= eìê=
nödvändigt ÉääÉê=
inte? eìê=
Hur Çóêí=
dyrt âçããÉê=
kommer ÇÉí=
det ~íí=
att vara?
Hur ã™åÖ~=
många Ç~Ö~ê=
dagar ÉääÉê=
eller
îÉÅâçê=Ääáê=à~Ö=íîìåÖÉå=~íí=î~ê~=áåä~ÖÇ\=eìê=ãóÅâÉí=âçããÉê=ÇÉí=~íí=âçëí~\=sÉã=
veckor
blir jag tvungen att vara inlagd? Hur mycket kommer det att kosta? Vem
mig? eìê=
Hur ä®åÖÉ\=
länge? eìê=
mycket âçããÉê=
ëâ~=
ska í~=
ta Ü~åÇ=
hand çã=
om ãáÖ\=
Hur ãóÅâÉí=
kommer ëàìâÜìëéÉêëçå~äÉå=
sjukhuspersonalen ~íí=
att
âê®î~=Ñ∏ê=~íí=ÖÉ=ãáÖ=î™êÇ=çÅÜ=ãÉÇáÅáåÉê\=eìê=ãóÅâÉí=âçããÉê=ëà®äî~=ãÉÇáÅáåÉå=
kräva för att ge mig vård och mediciner? Hur mycket kommer själva medicinen
~íí=âçëí~\=hçããÉê=à~Ö=~íí=Ü~=ê™Ç=ãÉÇ=~ääí=ÇÉíí~\=
att kosta? Kommer jag att ha råd med allt detta?

s™êÇÅÉåíê~äÉå=
Vårdcentralen
dÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=àçÄÄ~ê=é™=ëàìâÜìë=ÉääÉê=î™êÇÅÉåíê~ä=®ê=ÇÉê~ë=ä™Ö~=ä∏åÉêK=
Gemensamt för dem som jobbar på sjukhus eller vårdcentral är deras låga löner.
aÉ=®ê=íîìåÖå~=~íí=Üáíí~=Éñíê~=áåâçãëíâ®ääçê=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=áÜçé=Ñ~ãáäàÉåë=ÉâçåçãáK=
De är tvungna att hitta extra inkomstkällor för att få ihop familjens ekonomi.
aÉí=Éåâä~ëíÉ=®ê=~íí=ÉêÄàìÇ~=î™êÇ=çÅÜ=ë®äà~=ãÉÇáÅáåÉê=ÜÉãáÑê™å=ÖÉåçã=~íí=∏ééå~=
Det enklaste är att erbjuda vård och sälja mediciner hemifrån genom att öppna
egen praktik. Det är inte ovanligt att patienter på sjukhuset eller vårdcentralen
ÉÖÉå=éê~âíáâK=aÉí=®ê=áåíÉ=çî~åäáÖí=~íí=é~íáÉåíÉê=é™=ëàìâÜìëÉí=ÉääÉê=î™êÇÅÉåíê~äÉå=
får höra att bättre mediciner finns att köpa i dessa privata inrättningar eller att
Ñ™ê=Ü∏ê~=~íí=Ä®ííêÉ=ãÉÇáÅáåÉê=Ñáååë=~íí=â∏é~=á=ÇÉëë~=éêáî~í~=áåê®ííåáåÖ~ê=ÉääÉê=~íí=
extra vård kan fås hemma hos en av sjukhusets eller vårdcentralens personal.
Éñíê~=î™êÇ=â~å=Ñ™ë=ÜÉãã~=Üçë=Éå=~î=ëàìâÜìëÉíë=ÉääÉê=î™êÇÅÉåíê~äÉåë=éÉêëçå~äK=
=
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c™=ã®ååáëâçê=Ü~ê=å™Öçí=ëíçêí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=î™êÇÉåK=mÉêëçå~J
Få människor har något stort förtroende för den offentliga vården. PersonaäÉå=~åâä~Ö~ë=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=í~=ëáíí=àçÄÄ=é™=~ääî~êI=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=áåíÉ=îáë~ê=ÇÉå=çãëçêÖ=
len anklagas för att inte ta sitt jobb på allvar, för att den inte visar den omsorg
ëçã=ÇÉ=ëàìâ~=é~íáÉåíÉêå~=Ñ∏êî®åí~ê=ëáÖ=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=î~ê~=åÉÇä™í~åÇÉ=ãçí=ÇÉ=Ñ~ííáJ
som de sjuka patienterna förväntar sig och för att vara nedlåtande mot de fattiÖ~ëíÉ=
î®åí~= ä®åÖÉI=
får ã~å=
timmar, áåå~å=
gaste é~íáÉåíÉêå~K=
patienterna. aÉëëìíçã=
Dessutom Ñ™ê=
man vänta
länge, áÄä~åÇ=
ibland ÑäÉê~=
flera íáãã~êI=
innan
ã~å=∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí=Ääáê=ìåÇÉêë∏âíK=
man överhuvudtaget blir undersökt.
pçã=êÉÖÉä=®ê=î™êÇÅÉåíê~äÉê=∏ééå~=ÉåÇ~ëí=å™Öê~=íáãã~ê=çã=Ç~ÖÉåI=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=
Som regel är vårdcentraler öppna endast några timmar om dagen, framförallt
é™=ãçêÖçåÉåK=aÉ=®ê=çÑí~ëí=ìåÇÉêëí∏ÇÇ~=~î=áåíÉêå~íáçåÉää~=kdl=ëçã=á=ëáå~=~âJ
på morgonen. De är oftast understödda av internationella NGC) som i sina akíáîáíÉíÉê=éêáçêáíÉê~ê=Ä~êåë=çÅÜ=ã∏Çê~êë=Ü®äë~K=aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=î~ÅÅáå~íáçåÉêI=çã=
tiviteter prioriterar barns och mödrars hälsa. Det handlar om vaccinationer, om
éêÉîÉåíáîãÉÇÉäI=çã=î™êÇÉå=Ñ∏êÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=Ñ∏êäçëëåáåÖK=lã=ëàìâÜìëÉí=®ê=éä~íëÉå=
preventivmedel, om vården före och efter förlossning. Om sjukhuset är platsen
går ãÉÇ=
med
Ç®ê=
î™êÇÅÉåíê~äÉå= éä~íëÉå=
det ®ê=
är ä®íí=
lätt ~íí=
att Ç∏I=
dö, ®ê=
är vårdcentralen
platsen Ç®ê=
där âîáååçê=
kvinnor çÅÜ=
och Ä~êå=
barn Ö™ê=
där ÇÉí=
ëáå~=Ü®äëçÄÉâóããÉêK=aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=ë®ääëóåí=~íí=ëÉ=ã®å=é™=î™êÇÅÉåíê~äÉåI=çã=ÇÉí=
sina hälsobekymmer. Det är därför sällsynt att se män på vårdcentralen, om det
áåíÉ=®ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=Ä~êåë=ëâìääK=
inte är för deras barns skull.

Apotek
^éçíÉâ=
Det är viktigt att se vad som kännetecknar apotek i relation till vårdcentralen.
aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëÉ=î~Ç=ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ê=~éçíÉâ=á=êÉä~íáçå=íáää=î™êÇÅÉåíê~äÉåK=
aÉí=®ê=çÅâë™=îáâíáÖí=~íí=îÉí~=~íí=î®äÇáÖí=ë®ää~å=Ä~âçã=ÇáëâÉå=á=î~Ç=à~Ö=â~ää~ê=Éíí=
Det är också viktigt att veta att väldigt sällan bakom disken i vad jag kallar ett
~éçíÉâ=Ñáååë=Éå=~éçíÉâ~êÉ=á=h~ãéçåÖ=`ÜÜå~åÖK=aÉå=ëçã=ë®äàÉê=ä®âÉãÉÇÉä=á=Éíí=
apotek finns en apotekare i Kampong Chhnang. Den som säljer läkemedel i ett
om çäáâ~=
olika ãÉÇáÅáåÉêK=
mediciner. hìåëâ~J
~éçíÉâ=
apotek ®ê=
är å™Öçå=
någon ëçã=
som Ü~ê=
har ÄÉÖê®åë~ÇÉ=
begränsade âìåëâ~éÉê=
kunskaper çã=
KunskaéÉêå~=
î~êJ
perna Ü~ê=
har ã~å=
man Ñ™íí=
fått ÖÉåçã=
genom ~êÄÉíÉ=
arbete é™=
på ëàìâÜìë=ÉääÉê=î™êÇÅÉåíê~äI=ÖÉåçã=ÇÉí=
sjukhus eller vårdcentral, genom det varÇ~ÖäáÖ~=~êÄÉíÉí=é™=~éçíÉâ=ÉääÉê=ÖÉåçã=ÇÉå=áåÑçêã~íáçå=ëçã=ãÉÇáÅáåÑ∏êÉí~Ö=ÖÉê=
dagliga arbetet på apotek eller genom den information som medicinföretag ger
îá~=ëáå~=Ñ∏êë®äà~êÉK=
via
sina försäljare.
aÉí=®ê=î®äÇáÖí=î~åäáÖí=~íí=Ö™=íáää=~éçíÉâK=pà®äîî™êÇ=®ê=ÇÉí=Ñ∏êëí~=ëíÉÖÉí=á=ã®ååáJ
Det är väldigt vanligt att gå till apotek. Självvård är det första steget i männiëâçêå~ë=ëíê®î~å=~íí=äáåÇê~=ÉääÉê=Ñ∏êÄ®ííê~=Éíí=ç∏åëâ~í=Ü®äëçíáääëí™åÇ=çÅÜ=Ñ∏ê=Ñ~ííáÖ~=
skornas strävan att lindra eller förbättra ett oönskat hälsotillstånd och för fattiga
é~íáÉåíÉê=®ê=~éçíÉâ=Éíí=Äê~=~äíÉêå~íáî=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=Ç™=ã~å=â~å=â∏é~=éáääÉê=Éå=çÅÜ=
patienter är apotek ett bra alternativ framförallt då man kan köpa piller en och
är íáää=
till ëíçê=
ÉåK=
en. aÉå=
Den ëíçê~=
stora éçéìä~êáíÉí=
popularitet ëçã=
som ÇÉ=
de éêáî~í~=
privata ~éçíÉâÉå=
apoteken ™íåàìíÉê=
åtnjuter ®ê=
stor ÇÉä=
del Éå=
en
âçåëÉâîÉåë=
î™êÇÉå= ~åâä~Ö~ë=
konsekvens ~î=
av ÇÉí=
det Ç™äáÖ~=
dåliga ÄÉã∏í~åÇÉ=
bemötande ëçã=
som ÇÉå=
den çÑÑÉåíäáÖ~=
offentliga vården
anklagas Ñ∏êK=
för.
morgon íáää=
^éçíÉâ= Ü~ê=
Apotek
har ã™åÖ~=
många éê~âíáëâ~=
praktiska Ñ∏êÇÉä~êK=
fördelar. aÉ=
De ®ê=
är ∏ééå~=
öppna Ñê™å=
från íáÇáÖ=
tidig ãçêÖçå=
till ëÉå=
sen
âî®ääK=aÉíí~=®ê=ã∏àäáÖí=ÉÑíÉêëçã=~éçíÉâ~êÉ=çÅÜ=ÇÉê~ë=Ñ~ãáäàÉê=Äçê=á=ë~ãã~=ÄóÖÖJ
kväll. Detta är möjligt eftersom apotekare och deras familjer bor i samma byggapoteket. Väntetider
är väldigt
å~Ç=
s®åíÉíáÇÉê= ®ê=
î®äÇáÖí= âçêí~K=
nad ëçã=
som ~éçíÉâÉíK=
korta. aÉí=
Det Ö™ê=
går ëå~ÄÄí=
snabbt é™=
på Éíí=
ett ~éçíÉâK=
apotek.
j~å=â~å=î®äà~=ÇÉ=ãÉÇáÅáåÉê=ã~å=∏åëâ~êK=j~å=íáíí~ê=é™=çäáâ~=éáääÉêI=Ñê™Ö~ê=~éçJ
Man kan välja de mediciner man önskar. Man tittar på olika piller, frågar apoíÉâ~êÉI=à®ãÑ∏ê=éêáëÉê=çÅÜ=â∏éÉê=ÇÉí=ã~å=îáääK=g~Ö=â~å=â∏é~=Éíí=ÉääÉê=íî™=éáääÉê=çã=
tekare, jämför priser och köper det man vill. Jag kan köpa ett eller två piller om
à~Ö=áåíÉ=Ü~ê=ê™Ç=ãÉÇ=ÑäÉêK=aÉëëìíçã=®ê=ÇÉí=çÑí~=ã∏àäáÖí=~íí=â∏é~=é™=âêÉÇáíK=g~Ö=
jag
inte har råd med fler. Dessutom är det ofta möjligt att köpa på kredit. jag
ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=ÜÉääÉê=ëà®äî=Ö™=íáää=~éçíÉâK=g~Ö=â~å=ëâáÅâ~=å™Öçå=ëçã=â∏éÉê=ãÉÇáÅáJ
behöver inte heller själv gå till apotek. Jag kan skicka någon som köper mediciåÉê=™í=ãáÖI=å™Öçí=ëçã=®ê=çí®åâÄ~êí=é™=Éå=î™êÇÅÉåíê~äK=
ner åt mig, något som är otänkbart på en vårdcentral.
Att
använda olika mediciner samtidigt uppfattas av både patienter och apo^íí=~åî®åÇ~=çäáâ~=ãÉÇáÅáåÉê=ë~ãíáÇáÖí=ìééÑ~íí~ë=~î=Ä™ÇÉ=é~íáÉåíÉê=çÅÜ=~éçJ
íÉâ~êÉ=ëçã=Éíí=Äê~=ë®íí=~íí=∏â~=ÅÜ~åëÉêå~=Ñ∏ê=Éå=äóÅâ~Ç=ÄÉÜ~åÇäáåÖK=jÉå=ÇÉí=®ê=
tekare som ett bra sätt att öka chanserna för en lyckad behandling. Men det är
çÅâë™=Éíí=ë®íí=~íí=Ä~ä~åëÉê~=åÉÖ~íáî~=ÉÑÑÉâíÉê=ëçã=ÇÉ=ëí~êâ~=î®ëíÉêä®åÇëâ~=ãÉÇáÅáJ
också ett sätt att balansera negativa effekter som de starka västerländska medicinerna anses ha. Så måste till exempel varje intag av antibiotika balanseras med
åÉêå~=~åëÉë=Ü~K=p™=ã™ëíÉ=íáää=ÉñÉãéÉä=î~êàÉ=áåí~Ö=~î=~åíáÄáçíáâ~=Ä~ä~åëÉê~ë=ãÉÇ=
vitaminer
îáí~ãáåÉê= Ñ∏ê=
för ~íí=
att Üà®äé~=
hjälpa âêçééÉå=
kroppen ~íí=
att ™íÉêëâ~é~=
återskapa ÇÉí=
det ÄäçÇ=
blod ëçã=
som ~åíáÄáçíáâ~éáääêÉå=
antibiotikapillren
Ò®íÉêÒ=î~êàÉ=Ö™åÖ=ã~å=ëî®äàÉê=ÇÉãK=
”äter” varje gång man sväljer dem.
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Bild OW=
_áäÇ=
kÉ~â= ÅÜçä=
ëéÉä~ê= ÇÉí=
2: Neak
c/ool êìéI=
rap, hÖ=
Kg `ÜÜå~åÖK=
nang eçë= Éå=
en åÉ~â=
neakl ÅÜçä=
cbol êìé=
rap spelar
det ∏îÉêå~íìêäáÖ~=
övernaturliga Éå=
en ÅÉåíê~ä=
central êçääK=
roll.
m~íáÉåíÉêå~=î®åÇÉê=ëáÖ=íáää=Éå=åÉ~â=ÅÜçä=êìé=å®ê=ã~å=îáää=í~=êÉÇ~=é™=ÇÉ=Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=çêë~âÉêå~=íáää=
Patienterna vänder sig till en nea/e o/ool rap na'r man vill ta reda på de bakomliggande orsakerna till
ëáå~=éêçÄäÉãK=
sina problem.
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Bild PW=
_áäÇ=
hêì= âÜãÉêI=
hÖ= `ÜÜå~åÖK=
ëáå= ÉÖÉå=
~î= ê∏ííÉêI=
3: Kra
klnner, Kg
C/a/ynang. s~êàÉ=
Varje âêì=
kru âÜãÉê=
khmer Ü~ê=
har sin
egen Ää~åÇåáåÖ=
blandningav
rötter, âîáëí~êI=
kvistar, Ä~êâI=
bark,
â®êåçêI=ëíÉå~êK=c∏ê=~íí=ãÉÇáÅáåÉê=ëâ~=Ü~=Éå=ÉÑÑÉâí=ÄÉÜ∏îÉê=âêì=âÜãÉê=ÇÉå=Üà®äé=ëçã=Ä~ê~=ÇÉå=∏îÉêå~J
kärnor, stenar. För att medzeiner ska ha en eﬂekt behöver kru /e/nner den hjälp som bara den övernaíìêäáÖ~=î®êäÇÉå=çÅÜ=ÇÉëë=î~êÉäëÉê=â~å=ÖÉK=
turliga världen och dess varelser lean ge.

= OR
25
Fältanteckningar, PDF-version
PDF-version Juni
Juni 2006
2006
Fältanteckningar,

Del I:|: Kultursociologi
Kultursociologi
Del

j~å=
sig Ñê~ã=
fram ãÉÇ=
med çäáâ~=
Man éê∏î~ê=
prövar ëáÖ=
olika éáääÉêI=
piller, íÉëí~ê=
testar Éíí=
ett éáääÉê=
piller Éå=
en Ç~ÖI=
dag, Éíí=
ett ~åå~í=
annat Éå=
en
~åå~å=
på íáää=
till ÜìåÇê~=
hundra
annan Ç~ÖI=
dag, ÇÉäîáë=
delvis Ç®êÑ∏ê=
därför ~íí=
att ÇÉí=
det áåíÉ=
inte Ñáååë=
finns å™Öçå=
någon ã~å=
man â~å=
kan äáí~=
lita é™=
éêçÅÉåí=ãÉÇáÅáåëâí=ëÉííK=m~íáÉåíÉå=çÅÜ=~éçíÉâ~êÉ=Ñ∏êë∏âÉê=íáääë~ãã~åë=~íí=Üáíí~=
procent medicinskt sett. Patienten och apotekare försöker tillsammans att hitta
Éå=íÉê~éá=ëçã=ÑìåÖÉê~ê=ãÉå=ÇÉå=î~äÇ~=ÄÉÜ~åÇäáåÖÉå=â~å=íáää=ëäìí=î~ê~=Ä™ÇÉ=Çóê=
en terapi som fungerar men den valda behandlingen kan till slut vara både dyr
çÅÜ=Ñ∏Ö~=ÉÑÑÉâíáî=çã=áåíÉ=ëâ~ÇäáÖK=
och föga effektiv om inte skadlig.

Pillerbodar
máääÉêÄçÇ~ê=
aÉí=Ñáååë=ëã™=ÄçÇ~ê=ëçã=ë®äàÉê=ãÉÇáÅáåÉê=é™=ã~êâå~ÇÉå=á=h~ãéçåÖ=`ÜÜå~åÖK=
Det finns små bodar som säljer mediciner på marknaden i Kampong Chhnang.
De har inte lika många produkter som apoteken, men de kan erbjuda de vanliaÉ=Ü~ê=áåíÉ=äáâ~=ã™åÖ~=éêçÇìâíÉê=ëçã=~éçíÉâÉåI=ãÉå=ÇÉ=â~å=ÉêÄàìÇ~=ÇÉ=î~åäáJ
medicinerna, çÑí~ëí=
olika ä®âÉãÉÇÉäK=
Ö~ëíÉ=
gaste ãÉÇáÅáåÉêå~I=
oftast ãÉê=
mer ®å=
än ÜìåÇê~=
hundra çäáâ~=
läkemedel. aÉ=
De ëçã=
som ë®äàÉê=
säljer ÇÉëë~=
dessa
mediciner har ännu mindre kunskaper om de olika pillren än vad som är fallet
ãÉÇáÅáåÉê=Ü~ê=®ååì=ãáåÇêÉ=âìåëâ~éÉê=çã=ÇÉ=çäáâ~=éáääêÉå=®å=î~Ç=ëçã=®ê=Ñ~ääÉí=
med apotekarna. De har fått information om de olika medicinerna från de läãÉÇ=~éçíÉâ~êå~K=aÉ=Ü~ê=Ñ™íí=áåÑçêã~íáçå=çã=ÇÉ=çäáâ~=ãÉÇáÅáåÉêå~=Ñê™å=ÇÉ=ä®J
âÉãÉÇÉäëêÉéêÉëÉåí~åíÉê=ëçã=êÉëÉê=ä~åÇÉí=êìåí=Ñ∏ê=~íí=ë®äà~=ëáå~=éêçÇìâíÉêK=aÉí=®ê=
kemedelsrepresentanter som reser landet runt för att sälja sina produkter. Det är
ÇÉåå~=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=âìåëâ~é=ëçã=ÇÉ=Ü~ê=~íí=ÉêÄàìÇ~=ëáå~=âäáÉåíÉêK=aÉ=çäáâ~=ãÉÇáJ
denna begränsade kunskap som de har att erbjuda sina klienter. De olika mediÅáåÉêå~=ëí®ääë=ìí=á=ëáå~=~äìãáåáìãÑ∏êé~ÅâåáåÖ~êI=î®ä=ëóåäáÖ~=Ñ∏ê=Ä™Ç~=ë®äà~êÉ=çÅÜ=
cinerna ställs ut i sina aluminiumförpackningar, väl synliga för båda säljare och
â∏é~êÉK=lÑí~ëí=îÉí=âìåÇÉêå~=êÉÇ~å=îáäâ~=ãÉÇáÅáåÉê=ã~å=îáää=Ü~K=a™=®ê=ÇÉí=Ä~ê~=
köpare. Oftast vet kunderna redan vilka mediciner man vill ha. Då är det bara
med å~ãåÉí=
~íí=
îáë~= Éå=
att ë®Ö~=
säga å~ãåÉí=
namnet é™=
på ãÉÇáÅáåÉå=
medicinen ÉääÉê=
eller visa
en íçã=
tom Ñ∏êé~ÅâåáåÖ=
förpackning ãÉÇ=
namnet é™K=
på.
ûîÉå=Ü®ê=â~å=âìåÇÉêå~=â∏é~=Éíí=éáääÉê=á=í~ÖÉíK=pÉÇ~å=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=çã=~íí=âçãã~=
Även
här kan kunderna köpa ett piller i taget. Sedan handlar det om att komma
på ÇÉê~ë=
∏îÉêÉåë=
överens çã=
om éêáëÉíK=
priset. mêáëÉí=
Priset é™=
på ãÉÇáÅáåÉê=
mediciner ÄÉêçê=
beror é™=
ursprungsland. p~ãã~=
Samma
deras ìêëéêìåÖëä~åÇK=
medicin, íáää=
exempel é~ê~ÅÉí~ãçäI=
ãÉÇáÅáåI=
îáäâÉí=
till ÉñÉãéÉä=
paracetamol, â~å=
kan âçëí~=
kosta çäáâ~=
olika ãóÅâÉí=
mycket ÄÉêçÉåÇÉ=
beroende é™=
på vilket
land det kommer ifrån och kunden vill ofta veta hur mycket denna prisskillnad
ä~åÇ=ÇÉí=âçããÉê=áÑê™å=çÅÜ=âìåÇÉå=îáää=çÑí~=îÉí~=Üìê=ãóÅâÉí=ÇÉåå~=éêáëëâáääå~Ç=
®êK=aÉí=Ñáååë=~ääíë™=Éå=ÜáÉê~êâáëâ=âä~ëëáÑáâ~íáçå=~î=ãÉÇáÅáåÉêK=máääÉê=íáääîÉêâ~ÇÉ=á=
är. Det finns alltså en hierarkisk klassifikation av mediciner. Piller tillverkade i
Europa, Nordamerika eller Australien är mycket dyra och uppfattas vara av bra
bìêçé~I=kçêÇ~ãÉêáâ~=ÉääÉê=^ìëíê~äáÉå=®ê=ãóÅâÉí=Çóê~=çÅÜ=ìééÑ~íí~ë=î~ê~=~î=Äê~=
âî~äáí¨=çÅÜ=ãóÅâÉí=ÉÑÑÉâíáî~K=cê~ãÑ∏ê~ääí=Ñê~åëâ~=éáääÉê=™íåàìíÉê=ãóÅâÉí=éêÉëíáÖÉK=
kvalité och mycket effektiva. Framförallt franska piller åtnjuter mycket prestige.
jÉÇáÅáåÉê=Ñê™å=fåÇáÉåI=póÇâçêÉ~I=j~ä~óëá~=çÅÜ=qÜ~áä~åÇ=®ê=ÄáääáÖ~êÉ=çÅÜ=~åëÉë=
Mediciner från Indien, Sydkorea, Malaysia och Thailand är billigare och anses
áåíÉ=äáâ~=Äê~=ëçã=ÇÉ=Ñ∏êê~K=máääÉê=Ñê™å=h~ãÄçÇà~=çÅÜ=sáÉíå~ãI=ÇÉ=ÄáääáÖ~ëíÉI=®ê=
inte lika bra som de förra. Piller från Kambodja och Vietnam, de billigaste, är
áåíÉ=
î~ê~= ~î=
inte ë™=
så ìééëâ~íí~ÇÉK=
uppskattade. aÉ=
De ìééÑ~íí~ë=
uppfattas vara
av ë®ãêÉ=
sämre âî~äáí¨=
kvalité çÅÜ=
och áåíÉ=
inte äáâ~=
lika ÉÑÑÉâíáî~=
effektiva
çÅÜ=
àìëí= ÇÉëë~=
î™êÇÅÉåíê~äÉåK= jÉÇ=
och ÇÉí=
det ®ê=
är just
dessa ã~å=
man çÑí~ëí=
oftast Ñ™ê=
får é™=
på vårdcentralen.
Med ë~ãã~=
samma ëìãã~=
summa
éÉåÖ~ê=â~å=ã~å=î®äà~=ãÉää~å=~íí=â∏é~=Éíí=ãóÅâÉí=äáíÉí=~åí~ä=~î=ÇÉ=Çóê~ëíÉ=éáääêÉå=
pengar kan man välja mellan att köpa ett mycket litet antal av de dyraste pillren
eller köpa fler av de billigaste.
ÉääÉê=â∏é~=ÑäÉê=~î=ÇÉ=ÄáääáÖ~ëíÉK=
m~íáÉåíÉå=â~å=çÅâë™=ÄÉëâêáî~=ëáå~=ëóãíçã=Ñ∏ê=éáääÉêÑ∏êë®äà~êÉå=ãÉÇ=å™Öê~=Ñ™=
Patienten kan också beskriva sina symtom för pillerförsäljaren med några få
çêÇK=kì=Ö®ääÉê=ÇÉí=~íí=Üáíí~=Éå=Ää~åÇåáåÖ=ãÉÇáÅáåÉê=ëçã=îÉêâ~ê=êáãäáÖí=Ñ∏ê=âìåJ
ord. Nu gäller det att hitta en blandning mediciner som verkar rimligt för kunÇÉåK=j~å=Ñ∏êÉëä™ê=çäáâ~=âçãÄáå~íáçåÉê=ãÉÇáÅáåÉêI=à®ãÑ∏ê=éêáëÉê=çÅÜ=éêçÇìâíÉêK=
den. Man föreslår olika kombinationer mediciner, jämför priser och produkter.
pâ~=
Ska ã~å=ë~íë~=é™=Éå=âçêí~êÉ=âìê=é™=
man satsa på en kortare kur på Éå=ÉääÉê=
en eller íî™=Ç~Ö~ê=
två dagar ãÉÇ=
med ÇÉ=Çóê~ëíÉ=ãÉÇáÅáJ
de dyraste mediciåÉêå~=ÉääÉê=ä™í~=ëáÖ=ÄÉÜ~åÇä~ë=äáíÉ=ä®åÖêÉ=ãÉÇ=ÇÉ=ÄáääáÖ~êÉ=éêçÇìâíÉêå~K=c∏ê=ÇÉí=
nerna eller låta sig behandlas lite längre med de billigare produkterna. För det
mesta är det den fattigaste delen av befolkningen som vänder sig till de små boãÉëí~=®ê=ÇÉí=ÇÉå=Ñ~ííáÖ~ëíÉ=ÇÉäÉå=~î=ÄÉÑçäâåáåÖÉå=ëçã=î®åÇÉê=ëáÖ=íáää=ÇÉ=ëã™=ÄçJ
Ç~êå~=é™=ã~êâå~ÇÉå=çÅÜ=çÑí~ëí=®ê=ÇÉê~ë=ëíê~íÉÖá=~íí=Ñ™=ë™=ã™åÖ~=éáääÉê=ëçã=ã∏àJ
darna på marknaden och oftast är deras strategi att få så många piller som möjligt utifrån sina extremt begränsade ekonomiska resurser.
äáÖí=ìíáÑê™å=ëáå~=ÉñíêÉãí=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=Éâçåçãáëâ~=êÉëìêëÉêK=

=

26
OS
Fältanteckningar, PDF-version
PDF-version Juni
Juni 2006
2006
Fältanteckningar,

Del I:|: Kultursociologi
Kultursociologi
Del

hêì=âÜãÉê=çÅÜ=åÉ~â=ÅÜçä=êìé=
Kru khmer och neak chol rup
s~êàÉ=âêì=âÜãÉê=Ü~ê=ëáå=ÉÖÉå=Ää~åÇåáåÖ=ê∏ííÉêI=∏êíÉêI=âîáëí~êI=Ä~êâI=â®êåçêI=ëíÉJ
Varje
kru Homer har sin egen blandning rötter, örter, kvistar, bark, kärnor, steå~ê=ëçã=é~íáÉåíÉêå~=êáîÉê=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ëáå~=Ñ~ãáäàÉãÉÇäÉãã~ê=ÜÉãã~=Üçë=âêì=
nar som patienterna river med hjälp av sina familjemedlemmar hemma hos /eru
âÜãÉêK=
î~ííÉå= ëçã=
med vatten
k/Jmer. aÉå=
Den êáîå~=
rivna ëìÄëí~åëÉå=
substansen Ää~åÇ~ë=
blandas ëÉÇ~å=
sedan á=i Éå=
en Ñä~ëâ~=
flaska ãÉÇ=
som ëâ~=
ska
ÇêáÅâ~ë=êÉÖÉäÄìåÇÉí=ìåÇÉê=ÑäÉê~=Ç~Ö~êK=c∏ê=~íí=ãÉÇáÅáåÉê=∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí=ëâ~=Ü~=
drickas regelbundet under flera dagar. För att mediciner överhuvudtaget ska ha
Éå=ÉÑÑÉâí=ÄÉÜ∏îÉê=âêì=âÜãÉê=ÇÉå=Üà®äé=ëçã=Ä~ê~=ÇÉå=∏îÉêå~íìêäáÖ~=î®êäÇÉå=çÅÜ=
en effekt behöver /eru /e/amer den hjälp som bara den övernaturliga världen och
ÇÉëë=î~êÉäëÉê=â~å=ÖÉK=aÉí=®ê=ÇÉå=éÉêëçåäáÖ~=âêìI=Éå=ëéáêáíìÉää=äÉÇ~êÉ=ëçã=î~êàÉ=âêì=
dess varelser kan ge. Det är den personliga kru, en spirituell ledare som varje /eru
âÜãÉê=ã™ëíÉ=Ü~I=ëçã=Ö~ê~åíÉê~ê=ãÉÇáÅáåÉêë=ÉÑÑÉâíáîáíÉíK=aÉí=®ê=Ä~ê~=ÖÉåçã=ÇÉí=
k/Jmer måste ha, som garanterar mediciners effektivitet. Det är bara genom det
ÇáêÉâí~=áåÖêÉééÉí=~î=ÇÉå=~åÇäáÖÉ=âêì=ëçã=ãÉÇáÅáåÉêë=ÜÉä~åÇÉ=âê~Ñí=î®ÅâëK=
direkta ingreppet av den andlige kru som mediciners helande kraft väcks.
m~íáÉåíÉêå~=Ö™ê=íáää=Éå=âêì=âÜãÉê=Ä™ÇÉ=Ñ∏êÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=~íí=ã~å=Ü~ê=î~êáí=é™=Éíí=
Patienterna går till en kru khmer både före och efter att man har varit på ett
~éçíÉâK=jÉå=ã~å=Ö™ê=íáää=Éå=âêì=âÜãÉê=®îÉå=Ñ∏ê=ëéÉÅáÑáâ~=éêçÄäÉã=ëçã=ÄáçãÉJ
apotek. Men man går till en /eru Hymer även för specifika problem som biomeÇáÅáåÉå=áåíÉ=ÄÉÜ~åÇä~êK=lã=é~íáÉåíÉå=ãáëëí®åâÉê=~íí=ëáå~=ä™åÖî~êáÖ~=Ü®äëçéêçJ
dicinen inte behandlar. Om patienten misstänker att sina långvariga hälsoproÄäÉã=®ê=íÉÅâÉå=é™=Éíí=Ü®ñÉêá~åÖêÉééI=Üà®äéÉê=ÇÉ=éáääÉê=ã~å=Üáíí~ê=é™=~éçíÉâ=áåíÉ=
blem är tecken på ett häxeriangrepp, hjälper de piller man hittar på apotek inte
ë™=ãóÅâÉíK=c∏ê=ÇÉå=Ü®ê=íóéÉå=~î=ÉíáçäçÖá=Ü~ê=ÄáçãÉÇáÅáåÉå=áåíÉ=ãóÅâÉí=Üà®äé=~íí=
så mycket. För den här typen av etiologi har biomedicinen inte mycket hjälp att
ÉêÄàìÇ~K=
erbjuda.
ûîÉå=Üçë=Éå=åÉ~â=ÅÜçä=êìé=ëéÉä~ê=ÇÉí=∏îÉêå~íìêäáÖ~=Éå=ÅÉåíê~ä=êçääK=m~íáÉåíÉêå~=
Även
hos en ned/e c/aol mp spelar det övernaturliga en central roll. Patienterna
î®åÇÉê=ëáÖ=íáää=Éå=åÉ~â=ÅÜçä=êìé=å®ê=ã~å=îáää=í~=êÉÇ~=é™=ÇÉ=Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=çêë~J
vänder
sig till en neﬂk c/aol mp när man vill ta reda på de bakomliggande orsaâÉêå~=íáää=ëáå~=éêçÄäÉãK=aÉí=â~å=î~ê~=ëî™êáÖÜÉíÉê=êÉä~íÉê~ÇÉ=íáää=Ü®äë~åI=ãÉå=äáâ~=
kerna till sina problem. Det kan vara svårigheter relaterade till hälsan, men lika
î®ä=éêçÄäÉã=~î=Éâçåçãáëâ=â~ê~âí®êI=Éíí=ä™å=ëçã=áåíÉ=ÄÉí~ä~ë=íáääÄ~â~I=ãóÅâÉí=Ñ™=
väl
problem av ekonomisk karaktär, ett lån som inte betalas tillbaka, mycket få
âìåÇÉê=á=ÇÉå=ÉÖå~=~ÑÑ®êÉå=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=ûîÉå=çêë~âÉêå~=Ä~âçã=ÇÉ=~åëíê®åÖÇ~=
kunder i den egna affären och så vidare. Även orsakerna bakom de ansträngda
êÉä~íáçåÉêå~=
relationerna ãÉää~å=
mellan Ñ~ãáäàÉãÉÇäÉãã~ê=
familjemedlemmar Ñ∏êë∏âÉê=
försöker ã~å=
man í~=
ta êÉÇ~=
reda é™K=
på. lÅÜ=
Och ÇÉí=
det â~å=
kan
çÅâë™=î~ê~=ëî™êáÖÜÉíÉêå~=á=ëâçä~å=ëçã=ëí®ääÉê=íáää=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=é~íáÉåíÉêå~K=aÉí=®ê=
också vara svårigheterna i skolan som ställer till problem för patienterna. Det är
privilegierad êÉä~íáçå=
som
ÇÉ=
personliga ~åÇ~êå~=
andarna ëçã=
som åÉ~â=
neak ÅÜçä=
c/ﬂol êìé=
mp Ü~ê=
har Éå=
en éêáîáäÉÖáÉê~Ç=
relation íáää=
till ëçã=
de éÉêëçåäáÖ~=
âçããÉê=~íí=ÖÉ=Éíí=ëî~ê=é™=ã®ååáëâçêå~ë=ÄÉâóããÉêK=
kommer att ge ett svar på människornas bekymmer.

Konklusion
hçåâäìëáçå=
och ~ÖÉåíÉê=
aÉíí~=
Detta ®ê=
är Éå=
en âçêí=
kort ÄÉëâêáîåáåÖ=
beskrivning ~î=
av ÇÉ=
de áåëíáíìíáçåÉê=
institutioner çÅÜ=
agenter ëçã=
som âçåëíáíìÉê~ê=
konstituerar
ÇÉí=íÉê~éÉìíáëâ~=êìããÉí=á=h~ãÄçÇà~K=qî™=~îëäìí~åÇÉ=~ëéÉâíÉê=®ê=î®êÇ~=~íí=ìåJ
det terapeutiska rummet i Kambodja. Två avslutande aspekter är värda att unÇÉêëíêóâ~K=c∏ê=ÇÉí=Ñ∏êëí~=®ê=~éçíÉâ=çÅÜ=ÇÉ=ëã™=ÄçÇ~êå~=ÉñíêÉãí=éçéìä®ê~I=ÇÉäîáë=
derstryka. För det första är apotek och de små bodarna extremt populära, delvis
beroende på att den vård som de offentliga inrättningarna har att erbjuda uppÄÉêçÉåÇÉ=é™=~íí=ÇÉå=î™êÇ=ëçã=ÇÉ=çÑÑÉåíäáÖ~=áåê®ííåáåÖ~êå~=Ü~ê=~íí=ÉêÄàìÇ~=ìééJ
Ñ~íí~ë=
fattas ëçã=
som ãóÅâÉí=
mycket ÄêáëíÑ®ääáÖK=
bristfällig. aÉ=
De áåë~íëÉê=
insatser ëçã=
som áåíÉêå~íáçåÉää~=
internationella çêÖ~åáë~íáçåÉêI=
organisationer,
framförallt WHO, driver för att förbättra vården i den offentliga sektorn skulle
Ñê~ãÑ∏ê~ääí=telI=ÇêáîÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=î™êÇÉå=á=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=ëâìääÉ=
é™=
på ä™åÖ=
lång ëáâí=
sikt âìåå~=
kunna Ñ∏ê®åÇê~=
förändra êÉä~íáçåÉêå~=
relationerna ãÉää~å=
mellan ÇÉ=
de éêáî~í~=
privata çÅÜ=
och ÇÉ=
de çÑÑÉåíäáÖ~=
offentliga
institutionerna, men en förutsättning är den kambodjanska statens förmåga att
áåëíáíìíáçåÉêå~I=ãÉå=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=®ê=ÇÉå=â~ãÄçÇà~åëâ~=ëí~íÉåë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=
ÄÉí~ä~=êáãäáÖ~=ä∏åÉê=íáää=ëáå~=~åëí®ääÇ~K=lÅÜ=ëáëíI=ãÉå=áåíÉ=ãáåëíI=ëéÉä~ê=é~íáÉåJ
betala rimliga löner till sina anställda. Och sist, men inte minst, spelar patieníÉêå~ë=Ü~åÇäáåÖëìíêóããÉ=Éå=ëíçê=êçääK=m™=Éíí=~éçíÉâ=â~å=é~íáÉåíÉêå~=ÄÉëí®ãã~I=
ternas handlingsutrymme en stor roll. På ett apotek kan patienterna bestämma,
hur ã™åÖ~=
man
utifrån ëáå~=
sina Éâçåçãáëâ~=
ekonomiska Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI=
förutsättningar, å®êI=
när, Üìê=
många çÅÜ=
och vilka
piller ã~å=
ìíáÑê™å=
îáäâ~= éáääÉê=
till çÅÜ=
och ãÉÇ=
îáää= â∏é~K=
vill
köpa. j~å=
Man â~å=
kan ÄÉí~ä~=
betala ëÉå~êÉ=
senare çÅÜ=
och íáää=
med ëâáÅâ~=
skicka å™Öçå=
någon ~åå~å=
annan Ñ∏ê=
för ~íí=
att
hämta mediciner. Man är aktivt engagerad i det som pågår. Däremot är man på
Ü®ãí~=ãÉÇáÅáåÉêK=j~å=®ê=~âíáîí=ÉåÖ~ÖÉê~Ç=á=ÇÉí=ëçã=é™Ö™êK=a®êÉãçí=®ê=ã~å=é™=
en vårdcentral helt utlämnad åt personalens olika beslut. Man väntar för att få
Éå=î™êÇÅÉåíê~ä=ÜÉäí=ìíä®ãå~Ç=™í=éÉêëçå~äÉåë=çäáâ~=ÄÉëäìíK=j~å=î®åí~ê=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=
= OT
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Éå=â∏ÄáäàÉííI=ã~å=î®åí~ê=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=íê®ÑÑ~=Éå=ä®â~êÉ=çÅÜ=ã~å=î®åí~ê=áÖÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=
en köbiljett, man väntar för att få träffa en läkare och man väntar igen för att få
ìí=ëáå~=ãÉÇáÅáåÉêK=j~å=®ê=á=~åÇê~=ã®ååáëâçêë=Ü®åÇÉêK=
ut sina mediciner. Man är i andra människors händer.
jÉå=Üìê=ëâ~=ã~å=Ñ∏êãÉÇä~=ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉI=ÇÉå=â®åëä~=~î=å~íìêäáÖÜÉíI=~î=ëà®äîJ
Men hur ska man förmedla det viktigaste, den känsla av naturlighet, av självâä~êÜÉíI=~íí=â®åå~=ëáÖ=ÜÉãã~=á=ëáå=î®êäÇI=ëçã=®ê=ãóÅâÉí=é™í~ÖäáÖ=ãÉää~å=é~íáÉåJ
klarhet, att känna sig hemma i sin värld, som är mycket påtaglig mellan patieníÉêå~=çÅÜ=ëáå~=ÜÉä~êÉ=ÜÉãã~=Üçë=Éå=âêì=âÜãÉê=ÉääÉê=Éå=åÉ~â=ÅÜçä=êìé\=eìê=îáë~ê=
terna och sina helare hemma hos en km khmer eller en neak 6/10! mp? Hur visar
man ÇÉå=
rituella Ñ∏ê~åâêáåÖÉå=
ã~å=
î~êàÉ= ÄÉë∏âI=
den êáíìÉää~=
förankringen á=i ÇÉ=
de ëã™=
små ÇÉí~äàÉêå~=
detaljerna ~î=
av varje
besök, ÖÉëíÉêå~I=
gesterna,
âêçéé~êå~=
kropparna ëçã=
som Ä∏àëI=
böjs, äàìë=
ljus ëçã=
som í®åÇëI=
tänds, Ö™îçê=
gåvor ëçã=
som ÖÉë=
ges çÅÜ=
och ÇÉå=
den é~êÑóã=
parfym ëçã=
som ëâ~=
ska
äçÅâ~=çÅÜ=ÄÉÜ~Ö~=ÇÉ=∏îÉêå~íìêäáÖ~=î~êÉäëÉêå~\=
locka och behaga de övernaturliga varelserna?
Hur ëâ~=
lite Ñ∏êîáêê~ÇÉI=
förvirrade, ë~ãã~=
eìê=
îáë~= Üìê=
ska ã~å=
man visa
hur çíóãéäáÖ~I=
otympliga, Äçêíâçãå~=
bortkomna çÅÜ=
och äáíÉ=
samma
ã®ååáëâçê=®ê=å®ê=ÇÉ=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=ÇÉ=ëíçê~=ë~ä~êå~=é™=ëàìâÜìëÉå=ãÉÇ~å=ÇÉ=î®åJ
människor är när de befinner sig i de stora salarna på sjukhusen medan de väní~ê=é™=~íí=å™Öçí=ëâ~=Ü®åÇ~=ÉääÉê=~íí=å™Öçå=ëâ~=âçãã~K=lã=ÇÉí=Ñáååë=å™Öçí=ëçã=
tar på att något ska hända eller att någon ska komma. Om det finns något som
Äêìâ~ê=â~ää~ë=Ñ∏ê=Ü~ÄáíìëI=ë™=®ê=ÇÉå=ëî™êÑ™åÖ~ÇK=aÉí=®ê=ÇÉëë=ÉÑÑÉâíÉê=ã~å=â~å=Ñ∏êJ
brukar kallas för hﬂbítus, så är den svårfångad. Det är dess effekter man kan förë∏â~=éÉâ~=é™K=
söka peka på.
=
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