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I	  en	  tid	  då	  det	  psykosociala	  omhändertagandet	  har	  avhumaniserats	  till	  evidensbaserad	  

teknik,	  slår	  professorn	  och	  överläkaren	  Stefan	  Einhorn	  ett	  slag	  för	  de	  enkla	  och	  

vardagsnära	  orden.	  Tidigare	  har	  han	  skrivit	  om	  konsten	  att	  vara	  snäll.	  När	  han	  nu	  fattar	  

pennan	  är	  det	  för	  att	  skriva	  in	  visdom	  och	  vishet	  i	  möten	  mellan	  människor.	  Visdom	  är	  

ett	  ord	  som	  står	  nära	  intelligens,	  men	  som	  skiljer	  sig	  från	  det	  genom	  att	  ha	  ett	  moraliskt	  

och	  etiskt	  imperativ.	  Den	  som	  är	  vis	  värnar	  också	  människan.	  Einhorn	  definierar	  visdom	  

som:	  en	  omdömesgill,	  omtänksam	  och	  pragmatisk	  förmåga	  att	  aktivt	  förhålla	  sig	  till	  

viktiga	  frågor	  som	  saknar	  ett	  givet	  svar.	  

För	  Stefan	  Einhorn	  är	  visdom	  ett	  gränsöverskridande	  ord.	  Han	  låter	  i	  detta	  ord	  den	  

kognitiva	  forskningen	  möta	  den	  religiösa	  och	  andliga	  insikten	  i	  ett	  gemensamt	  uppdrag.	  	  

Varje	  möte	  mellan	  människor;	  på	  arbetsplatsen,	  i	  familjen,	  vardagslivet,	  politiken	  och	  

forskningen	  kräver	  denna	  form	  av	  visdom	  .	  Till	  Einhorns	  styrka	  hör	  att	  han	  kan	  beskriva	  

detta	  med	  enkla	  ord	  och	  jordnära	  exempel.	  I	  Einhorns	  värld	  är	  undersköterskan	  lika	  vis	  

som	  professorn.	  	  

Mindre	  vist	  har	  det	  kanske	  varit	  av	  Einhorn	  att	  låta	  ämnet	  flyta	  ut	  i	  så	  många	  

underrubriker	  och	  associationsrika	  utflykter.	  Det	  blir	  väldigt	  mycket	  visdom	  med	  

sidorna.	  Till	  slut	  liknar	  författaren	  en	  middagsgäst	  som	  förälskat	  sig	  i	  sitt	  eget	  ämne	  och	  

bara	  fortsätter	  sitt	  berättande	  med	  många	  återupprepningar	  och	  där	  man	  själv	  av	  

respekt	  och	  hövlighet	  inte	  vill	  avbryta.	  	  

En	  bok	  att	  njuta	  av	  i	  lagom	  portioner.	  
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Bildtext	  

Stefan	  Einhorn	  är	  forskaren	  och	  läkaren	  med	  ett	  humanistiskt	  hjärta.	  

	  

Ingress	  

Ibland	  ställs	  vi	  inför	  oväntade	  problem	  där	  vi	  anar	  att	  vårt	  sätt	  att	  hantera	  frågan	  kan	  få	  

oanade	  konsekvenser.	  Stefan	  Einhorn	  lär	  oss	  från	  sin	  egen	  livshistoria	  hur	  vi	  kan	  ta	  hjälp	  

av	  visdomen.	  


