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I
Et godt filosofisk spørsmål
I forordet Heidegger skrev i anledning utgivelsen av
forelesningsserien Ontology – the hermeneutics of facticity
(avholdt ved universitetet i Marburg i 1925), gjør han
en distinksjon mellom aktiviteten å stille spørsmål og
det han i et polemisk øyeblikk beskriver som «den store
problemindustrien»:
[Q]uestions are not happenstance thoughts, nor are questions common “problems” of today which “one” picks up
from hearsay and booklearning and decks out with a gesture
of profundity. Questions grow out of a confrontation with
the subject matter and the subject matter is there only where
eyes are. It is in this manner that questions will be “posed”
in this course, and all the more considering that questions
that have today fallen out of fashion in the great industry of
problems. (Heidegger 1999:4)

Distinksjonen kan leses som en gjentagelse og fortolkning
av Husserls formaning om å gå «til saken selv». Heidegger
understreker hvordan et reelt filosofisk spørsmål må oppstå i konfrontasjon med et saksforhold, et fenomen, noe
som trer frem for deg. Han understreker også risikoen som
ligger i å ikke la dette noe – det utspurte fenomenet – diktere hva slags spørsmål som blir stilt og hvordan spørsmålene stilles. Retter vi spørsmål mot et fenomen som er det
fremmed, risikerer vi i verste fall å tildekke fenomenet, da
spørsmålet ikke oppstår i konfrontasjon med det: Vi tvinger det til vise seg som noe annet enn det det er. Dermed
står vi i fare for å undergrave vår mulighet til å utspørre
fenomenet om de saksforhold fenomenet selv er i stand
til å svare på. Det trer nå frem for oss som et problem, og
i våre frenetiske forsøk på å løse dette problemet, forsvinner spørsmålene som angår fenomenet stadig lenger ut av
synsfeltet.
Magnus Skytterholm Egan har i masteroppgaven
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Dementia, the self and Dasein valgt å tematisere hvordan vi
forstår det å være et selv – det vil si, hvordan vi gir mening
til vår intuisjon om at hver og en av oss er en person og at
vi på en eller annen måte forblir den samme personen over
tid. Han stiller dette spørsmålet i lys av vår kunnskap om
den nevropatologiske tilstanden demens. Jeg mener det er
verdt å reflektere litt over dette utgangspunktet.
Innenfor den fenomenologiske tradisjonen, som det
er nærliggende å tenke at Egan ønsker å skrive seg inn i,
finnes det flere tenkere som har latt seg inspirere av arbeider innenfor psykologien, for eksempel Maurice MerleauPonty og Jean-Paul Sartre. En rekke fenomenologiske
undersøkelser har også i senere tid tatt utgangspunkt i
forskjellige nevropatologiske tilfeller i håp om å klargjøre
våre begreper om alt fra kroppsbevissthet og persepsjon
til selvbevissthet og hva det vil si å være en aktør. Egans
valg om å trekke frem demens som utgangspunkt for en
undersøkelse av hva det vil si å være et selv, skiller seg likevel ut fra mange av disse undersøkelsene i hvor nære og
hvor presserende denne type spørsmål virker på oss, i møte
med det utspurte fenomenet. Spørsmålene konfronterer
oss: De konfronterer oss som rammede, de konfronterer
oss som pårørende, og de konfronterer oss som omsorgspersoner. Fenomenet demens gir oss dermed en mulighet
til å stille det ontologiske spørsmålet om hva det vil si å
være en person på en genuin måte, en måte som angår oss.
Lignende refleksjoner kan synes å motivere Egan, når han
til å begynne med i oppgaven anerkjenner hvilken betydning den tiden han jobbet på Presterudsenteret sykehjem
og aktivitetssenter har hatt for at han nå ønsker å stille
dette spørsmålet, og at han ønsker å stille det i møte med
fenomenet demens:
Special thanks are also due to all people living and working
in Presterud Senteret care home, who inspired me to conduct this examination. On one of the many enlightening

days I worked there, one inhabitant with Alzheimer’s disease
told me: “I know something is wrong with me, but I have no
idea what it is.” Well, this is an attempt to understand on a
human level what is involved in such a profound statement.
(Egan 2010:3)

Omtanken Egan viser i dette uttrykte ønsket om å forstå
demenspasientens konkrete livssituasjon bør han berømmes for. Spørsmålet jeg likevel stiller meg, og som vil gå
som en rød tråd i min videre gjennomgang av masteroppgaven, er hvorvidt han klarer å la denne omtanken motivere måten han formulerer spørsmålene på. Det overordnede
spørsmålet han stiller – «in the light of an examination of
dementia, what constitutes a feasible theory of the self?»
(Egan 2010:6) – er i alle fall farlig generelt, gitt en masteroppgaves begrensede format.
II
Overblikk
Egans forsøk på å besvare dette spørsmålet går gjennom
fem kapitler (introduksjonen og konklusjonen ikke med-
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regnet). For å gi leseren en bedre forståelse av hva slags
fenomen demens er, gir han først en kort karakteristikk av
sykdommen, dens psykiatriske symptomer og antatte nevrologiske årsaker. I de neste to kapitlene gir han så en kort
redegjørelse av forskjellige teorier om hva det vil si å ha et
selv, samt forskjellige forsøk på å se demens i lys av disse.
I oppgavens fjerde kapittel introduserer han Heideggers
begrep om Dasein, eller «derværen», og i kapittel fem forsøker han å forstå demens i lys av dette begrepet. Jeg vil gå
gjennom disse kapitlene i kronologisk rekkefølge.
Fra et nevropatologisk perspektiv
Egans fremstilling av demens, sett fra et psykiatrisk og
neurologisk perspektiv, er en forbilledlig pedagogisk oversikt over det han anser som nødvendig bakgrunnskunnskap for at vi som lesere skal være i stand til å vurdere
hvordan, som han sier, sykdommen påvirker selvet.
Demens er ikke én enkelt sykdom, men et syndrom,
det vil si en gruppe av symptomer som ofte opptrer
sammen. Symptomene gir seg til uttrykk i flere forskjellige, mer spesifikke sykdommer, deriblant Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Egan begynner sin beskrivelse
av demens ved kort å redegjøre for symptomene som assosieres med syndromet. Disse deDet trer nå frem for oss
les i tre undergrupper: kognitive,
atferdsmessige og motoriske. som et problem, og i
Eksempler på kognitive symp- våre frenetiske forsøk på
tomer er minnetap, afasi (tales- å løse dette problemet,
vikt), apraksi (sviktende evne til
forsvinner spørsmålene
å gjennomføre praktiske oppgaver), agnosi (sviktende evne til som angår fenomenet
å gjenkjenne lyder, personer og stadig lenger ut av
ting), sviktende evne til å orien- synsfeltet.
tere seg i sine omgivelser og sviktende intellektuelle evner. Blant de atferdsmessige symptomene finner vi depresjon, angst, vrangforestillinger, hallusinasjoner, apati og aggresjon. De motoriske symptomene
er symptomer som inkontinens og manglende evne til å
kontrollere muskelbevegelser. Det konkrete sykdomsbildet
varierer fra tilfelle til tilfelle. Mange av disse symptomene
kan også være uttrykk for en normal aldringsprosess. Men
en demensdiagnose vil som regel bli gitt hvis vedkommende lider av varig minnetap, samt svekkelse av minst én
annen kognitiv funksjon.
Etter kort å ha redegjort for symptomene som assosieres med demens gir Egan oss så en grov skisse over
hjernens nevrologiske organisering med henblikk på dette
sykdomsbildet. Her viser Egan at han besitter svært gode
formidlingsevner. Samtidig som et kart over hjernens «ge61

Teorier om selvet
I det andre og det tredje kapittelet presenterer Egan fire
forskjellige perspektiver på hva det vil si å være et selv. I
det første kapittelet presenterer han den klassiske tanken
om selvet som et subjekt, det vil si som et jeg som er klart
avgrenset fra sin omverden og som forblir seg selv lik over
tid, gjennom strømmen av erfaringer. Egan trekker frem
det han anser som to historiske versjoner av dette perspektivet. Først trekker han frem John Lockes teori om selvet
som grunnet i evnen til å gjenkjenne seg selv som atskilt
fra andre objekter, og sine erfaringer og handlinger som
atskilt fra alle andre tilstander og hendelser. Deretter pre62
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senterer han Kants teori om et transcendentalt selv, det vil
si et selv som ikke selv kan erfares, men som gjør det mulig
for erfaringen å være ordnet slik den nå en gang er, ut ifra
kategorier som enhet, mangfold og kausalitet.
Kant og Lockes perspektiver blir så evaluert opp mot
fenomenet demens via arbeidene til E. Jonathan Lowe
(2006) og Michael Luntley (2006). Lowe spør hvordan
ideen om et selv kan ta høyde for tilfeller hvor en person føler smerte uten å være i stand til å forstå at det er
hun selv som føler den. Luntley spør hvorvidt evnen til å
integrere tanker og følelser i en selvbiografisk enhet, noe
han anser som en essensiell del av hva det vil si å ha et
selv, kan svekkes i en slik grad at selvet simpelthen kan sies
å opphøre. I sin gjennomgang fremhever Egan hvordan
begge forfatterne stiller seg påfallende agnostiske til hva
vår kunnskap om demens kan fortelle oss om hva det vil
si å ha et selv, og til om selvet noen gang kan sies å gå i
oppløsning. Lowe synes å konkludere med lite annet enn
at det er utrolig vanskelig å forstå hva det vil si å ha et selv.
Luntley åpner på sin side for den teoretiske muligheten
av at en ekstrem form for glemsomhet kan rive opp det
han kaller den temporale bindingen mellom forestillinger
i bevisstheten, og at selvet, som et resultat av dette, kan gå
i oppløsning. Men han insisterer på at dette kun er en teoretisk mulighet og sier ikke noe om hvordan den stemmer
overens med empirien. Egan antyder at undersøkelsene er
basert på feilaktige forståelser av selvet, og derfor represen-
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nerelle geografi» tegnes opp for oss, blir den nødvendige
og tilstrekkelige fagterminologien introdusert og forklart.
Han ufarliggjør materien samtidig som han er i stand til å
yte dens kompleksitet rettferdighet.
Videre gir Egan en mer detaljert beskrivelse av sykdomsforløpet til den vanligste formen for demens,
Alzheimers sykdom, samt dens antatte nevrologiske årsaker. Til slutt forklarer Egan hvordan Alzheimers sykdom
skiller seg fra andre former for demens, som demens med
Lewy-legemer, Parkinsons sykdom, vaskulær demens og
frontotemporal demens. Disse andre formene for demens
får en såpass stemoderlig behandling (en knapp halvside
på hver) at det fremstår som en noe umotivert beslutning
å ta de med. Mer problematisk er det
Man blir fort fristet at dette også er et inntrykk som man
til å spørre seg selv: ved første gjennomlesning lett kan få
«Hvorfor forteller han av den nevrologiske og psykiatriske
beskrivelsen som helhet. Kapittelet
meg dette? Hvorfor er peker i liten grad fremover og fremdette viktig?» – man står mer som en generell introdukblir med andre ord sjon til demens som en sykdom enn
utålmodig. som en del av en oppgave om hva
det i lys av denne sykdommen vil
si å ha et selv. Man blir fort fristet til å spørre seg selv:
«Hvorfor forteller han meg dette? Hvorfor er dette viktig?»
– man blir med andre ord utålmodig. Dette inntrykket
blir forsterket av at Egan, i den videre behandlingen av de
forskjellige begrepene om hva det vil si å være et selv, sjelden referer tilbake til all denne bakgrunnskunnskapen han
har gjort seg slik flid med å introdusere. Det er likevel en
tanke bak denne nokså nitide beskrivelsen av demens sett
fra de empiriske vitenskapers perspektiv, som det blir klart
ved oppgavens slutt. Samtidig kan jeg heller ikke nå, etter
flere gjennomlesninger, legge fra meg disse litt utålmodige
spørsmålene, og en viss grad av usikkerhet over hvem masteroppgaven egentlig er myntet på.

terer et blindspor:
In short, these authors postulate a definition for what it is
to be a person, self, or self-conscious, and discuss when this
definition is no longer in play. And perhaps the most striking
aspect of these theories is that they often come up with a
somewhat agnostic conclusion. (Egan 2010:26)

Dette er ikke et uproblematisk grep fra Egans side, ettersom leseren ikke har noe utgangspunkt, etter hans kortfattede gjengivelse, til selv å vurdere hvorfor Lowe og Luntley
ikke gir oss mer substansielle svar. Det går simpelthen for
fort i svingene.
Det forblir også uklart hva slags teorier om selvet det er
Egan nå mener å forkaste. Dette ser man blant annet når
han går videre med å sette dem opp mot det han betegner
som deres filosofihistoriske motsats. Den finner han hos
David Hume, som, kort fortalt, sier at dersom vi undersøker vår erfaring, finner vi ikke noe sanseinntrykk som kan
underbygge vår idé om et uforanderlig «jeg» som opplever
den: Selvet er derfor en illusjon, en vrangforestilling som
oppstår på bakgrunn av menneskets hang til å se en enhet
i fenomener som ligner hverandre. Egan synes å lese denne
posisjonen ikke bare som en avvisning av Lockes forståelse
av selvet, men også av Kants – enda Hume døde fem år
før Kritikk av den rene fornuft kom ut: «There is no core
self, or transcendental condition that allow for a unity of
the self» (Egan 2010:27). Dette er problematisk. Flere av
de sentrale begrepene Hume bruker i sin kritikk av den
klassiske forståelsen av selvet, kanskje særlig begrepet om
sanseerfaring, gjennomgår en radikal meningsforskyvning
hos Kant. Det å rette Humes kritikk mot et begrep om hva
det vil si å ha et selv som skal inkorporere både Lockes og
Kants forståelse av begrepet, får dermed et preg av «God
dag, mann! – Økseskaft!». Egan virker, til en viss grad, forberedt på at enkelte vil finne det kontroversielt at han nevner Kant og Locke i samme åndedrag her. Men det eneste
forsvaret han noen gang gir for denne beslutningen er at
begge perspektivene deler et syn på selvet som «a defined,
structural conception of the self, based on the disclosed
first person perspective» (Egan 2010:22). Dette er en setning det er vanskelig nok å få et klart grep om i seg selv,
men når dette perspektivet, som sidestiller Locke og Kant,
finner sin motsetning i Humes såkalte «no-self view», nærmer den seg ubegripelig.
Den moderne representanten for et såkalt «no-self
view» mener Egan å finne hos Harry A. Lesser (2006).
Lesser mener det er meningsløst å snakke om at noen mister sitt selv, eller sin personlige identitet, som følge av demens, da forandring og forfall er en nødvendig del av den

menneskelige tilstand. Likheten mellom Lesser og Humes
perspektiver er, ifølge Egan, at de begge ser på forandring
og ikke likhet eller enhet som det som essensielt kjennetegner hva det vil si å være en person. Lessers perspektiv
på demens kritiserer han for feilaktig å anta at det at alle
mennesker forfaller betyr at det å forfalle er en nødvendig
del av hva det vil si å være et menneske.
I det tredje kapitlet gir Egan uttrykk for et ønske om
å introdusere to alternative teorier om hva det vil si å ha
et selv, et fenomenologisk og et hermeneutisk. Men hans
presentasjon av det fenomenologiske perspektivet fremstår mer som en generell introduksjon til fenomenologisk metode og hva det fra et fenomenologisk ståsted vil
si å stille spørsmål om hva et selv er. I realiteten fungerer
den dermed mer som en introduksjon og et frempek til
Heideggers begrep om Dasein, enn som et genuint forsøk
på å karakterisere noe slikt som en enhetlig fenomenologisk teori om selvet.
Den hermeneutiske teorien om selvet tar utgangspunkt i at selvet er narrativt, og har blitt formulert av filosofer som Paul Ricoeur og Alasdair C. MacIntyre. Denne
typen teorier kjennetegnes ifølge Egan av at selvet konstitueres ut fra hvordan vi forstår oss selv, ved å plassere oss
selv, det vi gjør, har
gjort, og kommer til Egan antyder at undersøkelsene
å gjøre, inn i en stør- er basert på feilaktige forståelser
re narrativ kontekst.
av selvet, og derfor
Jennifer Radden og
Joan M. Fordyce representerer et blindspor.
(2006) er blant dem
som har forsøkt å knytte denne forståelsen av hva det vil si
å ha et selv opp mot demens. I artikkelen «Into the darkness: Losing identity with dementia», som oppsummeres
i Egans masteroppgave, trekker de frem Riceours begrepspar idem og ipse som spesielt nyttig i forsøk på å forstå hva
det er som skjer med en persons identitet ved demens. Ved
siden av idem-identitet, som knyttes til likhet med seg over
tid, kjennetegnes også vårt begrep om hva det vil si å være
et selv av det Ricoeur kaller ipse-identitet, av annerledeshet: Jeg forstår hva det vil si å være det selvet jeg er, gjennom å forstå meg selv som annerledes enn de andre. Det
er på bakgrunn av denne annerledesheten at jeg er i stand
til å plassere meg selv og det jeg gjør inn i et større narrativ.
Den jeg er oppstår dermed i min interaksjon med det fellesskapet jeg tilhører. Radden og Fordyce synes å argumentere for at deler av denne annerledesheten kan holdes ved
like også etter at evner som vi gjerne assosierer med idemidentitet har blitt svekket. Vi kan dermed skimte et bredere begrep om hva det vil si å være et selv enn den klassiske
SIGURD NØSTBERG HOVD

63

Illustrasjon: Marianne Røthe Arnesen

tanken om et selv som et uavhengig jeg, klart avgrenset
fra omverdenen. Dette perspektivet videreutvikles i Egans
presentasjon av Carmelo Aquilinas og Julian C. Hughes
artikkel «The return of the living dead: agency lost and
found?» (2006). I denne artikkelen presenterer Aquilina
og Hughes to modeller av selvet: Den ene modellen fokuserer på de indre private subjektive opplevelsene; den
andre fokuserer på den ytre observerbare adferden, konstituert av språk, kultur og sosiale relasjoner. Heller enn å se
på disse som motstridende modeller, foreslår forfatterne at
vi bør se på dem som aspekter ved en større helhet, og at
selvet finnes i samspillet mellom dem. Det kan virke som
om Egan mener at perspektivet til Aquilina og Hughes utgjør en utfordring for perspektivet til Radden og Fordyce,
samtidig som det tar vare på det han anser som dets viktigste poeng: Et tilfredsstillende begrep om hva det vil si å
ha et selv kan ikke ta utgangspunkt i evnene til det enkelte
subjektet, adskilt fra dets omverden og fra andre mennes-
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ker. Dette perspektivet videreutvikles i masteroppgavens
fjerde og femte kapittel, i Egans behandling av Heideggers
begrep Dasein.
Derværen
I masteroppgavens fjerde og femte kapittel introduserer
Egan oss for Heideggers begrep om derværen og viser hvordan dette begrepet kan anvendes på fenomenet demens. I
det fjerde kapittelet gir Egan en kort gjennomgang av de
viktigste aspektene ved første del av Heideggers Væren og
tid, som er en eksposisjon av derværen med henblikk på
en videre undersøkelse av værens mening. I det femte og
siste kapittelet bruker Egan denne eksposisjonen som et
utgangspunkt for å stille spørsmålet: Hvordan påvirker demens en person som person? Egan gjør det klart i kapittel 4
at hans gjennomgang av Heideggers derværenseksposisjon
ikke er ment å være en kritisk analyse så mye som en redegjørende klargjøring med henblikk på begrepets videre an-

vendelse på demens (Egan 2010:38).
Spørsmålet Heidegger formulerer i Væren og tid, er
spørsmålet om værens mening, et spørsmål han mener
den filosofiske tradisjonen har forsømt. En måte å forstå
dette spørsmålet på, er å se det i lys av hans distinksjon
mellom ontiske og ontologiske spørsmål: Når vi forsøker
å forstå værender som spesifikke former for værender –
kvarker som en form for materie, gråspurv som en form
for liv, mennesker som for eksempel samfunnsvesener eller økonomiske lykkemaksimeringsmaskiner – så utfører
vi ontiske undersøkelser. Et annet og mer grunnleggende
spørsmål vi kan stille er derimot: Hvorfor er disse og nettopp disse værendene? Dette er et spørsmål om værendenes
væren, slik vi allerede forstår dem, som noe værende; om
hva det er som muliggjør en slik forståelse. Når vi stiller dette spørsmålet stiller vi et ontologisk spørsmål. Det
værende man først og fremst må stille et slikt spørsmål
til, er det værende hvis egen væren er et spørsmål for det,
derværen – det vil si, oss. Som Heidegger formulerer det:
«derværens ontiske særpreg ligger i at det er ontologisk»
(Heidegger 2007:41).
Hvorfor snakker Heidegger om derværen? Hvorfor
snakker han ikke om mennesket, eller subjektet, eller bevisstheten? Ved å introdusere neologismen «derværen» ber
Heidegger oss om å se bort ifra en fortolkning av mennesket som går tilbake til Aristoteles, nemlig mennesket som
en erkjennende subjektting, omgitt av objekter. Et av problemene Heidegger har med dette perspektivet, er at det
tildekker den forståelsen derværen allerede har av sine omgivelser, i sin daglige gjøren og laden. For den erkjennende
subjekttingen blir det en gåte hvordan den kan vite at det
finnes en verden uavhengig av den selv. Det blir også en
gåte hvordan den kan vite at det finnes andre erkjennende
subjektting der ute. Ifølge Heidegger bygger denne type
spørsmål på en feilaktig forståelse av hva vi er. Heller enn
å snakke om mennesket eller subjektet vil Heidegger derfor snakke om dærværen, eller, som han noen ganger sier,
derværen i oss; det vil si det aspektet ved oss som allerede
har en forståelse av, og som allerede har tatt et standpunkt
på vår egen væren. Første del av Væren og tid er et forsøk
på å gi en eksposisjon av den a priori strukturen som gjør
dette mulig for Dasein, en struktur Heidegger kaller for
væren-i-verden.
Derværen, selvet, og demens
I masteroppgavens femte og siste kapittel tar Egan opp
igjen de kognitive og adferdsmessige symptomene som
kjennetegner demens. Disse symptomene blir så fortolket
i lys av Heideggers eksposisjon av derværen. Egan begyn-

ner med å forsøke å forstå det fremste kjennetegnet for
demens – nedsatt hukommelsesevne – i lys av Heideggers
tilhånden/forhånden-distinksjon. Jeg har valgt å fokusere på Egans behandling av prosedural hukommelse og
korttidshukommelse.
Heidegger gjør et poeng av at hans eksposisjon av derværen er en eksposisjon av derværen i dets gjennomsnittlige og hverdagslige væren-i-verden (Heidegger 2007:70).
I derværens gjennomsnittlige hverdagslighet møter ikke
derværen værender i deres forhåndenhet; altså, som gjenstander som trer frem som noe klart adskilt fra meg og fra
andre gjenstander, og som kan tematiseres av meg i forskjellige ontiske undersøkelser (det tyske ordet vorhanden
betyr noe slikt som «tilgjengelig» eller «til stede»). I derværens omgang med dem som bruksgjenstander trekker snarere værendene seg tilbake. De forstås da som tilhånden.
Som noe tilhåndenværende kan ikke en bruksgjenstand bli
forstått som noe som er adskilt fra meg og min aktivitet.
Den kan heller ikke bli forstått som noe uavhengig av andre bruksgjenstander. Den er den bruksgjenstanden den er
i lys av en holistisk totalitet av bruksgjenstander og praksiser. Værender trer først frem for oss som forhåndenværende når vår besørging med dem som bruksgjenstander på en
eller annen måte forhindres: Bruksgjenstanden kan være
ødelagt, eller uegnet, eller
simpelthen utilgjengelig for Dette er et spørsmål om
den oppgaven jeg forsøker værendenes væren, slik vi
å gjennomføre. I slike situaallerede forstår dem, som
sjoner viser gjenstanden seg
som u-tilhånden. Heidegger noe værende; om hva det
beskriver dette som at en for- er som muliggjør en slik
håndenhet viser seg i bruks- forståelse.
gjenstanden og åpner opp
for at jeg kan betrakte gjenstanden slik den er, uavhengig
av de praksiser som gir den mening som bruksgjenstand,
som ren forhåndenhet og ingenting mer. Gjenstanden kan
dermed bli tema for en teoretisk undersøkelse.
Vår prosedurale hukommelse er den type hukommelse vi benytter oss av når vi utfører innlærte ferdigheter.
Demensens påvirkning på vår prosedurale hukommelse
viser seg, ifølge Egan, hovedsakelig gjennom apraksi, som
innebærer en manglende evne til å gjennomføre kompliserte motoriske oppgaver. Tolket i lys av Heideggers forhånden/tilhånden-distinksjon foreslår Egan at dette kan
beskrives som en svekkelse av evnen til å omgås tingene
som tilhåndenværende:
It seems as though the experiential dimension of the self is
preserved, but the ready-to-hand procedural activity, becoSIGURD NØSTBERG HOVD
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mes an explicit present-to-hand problem. In other words,
our involvement in the world is still there as a framework,
but we become unable to be involved in the same manner.
Getting dressed becomes an intellectual problem. (Egan
2010:52)

På den ene siden kan Egans tolkning virke plausibel, men
samtidig er hans behandling av både proseduralt minne og
apraksi så kortfattet at det som leser er vanskelig å se ham
i kortene. Spesielt savner jeg en beskrivelse av hva slags
nevrologiske mekanismer som forsøker å kompensere for
denne svekkelsen, og en nærmere begrunnelse for at det å
kle på seg skal ha blitt en intellektuell aktivitet.
Det er noe enklere å følge Egan når han går videre med
å vise hvordan vi kan gi en lignende forklaring på hva en
dramatisk svekkelse av korttidsminnet kan innebære for
en person med demens. Her tar han utgangspunkt i hvordan en bruksgjenstand kan fremDette er et spørsmål om stå som u-tilhånden når bruksværendenes væren, slik gjenstanden er utilgjengelig, når
vi allerede forstår dem, den så å si trer frem og blir påfalsom noe værende; om lende gjennom sitt fravær. I slike
situasjoner oppstår det et brudd i
hva det er som mulig- min naturlige besørging med gjengjør en slik forståelse. standene rundt meg. Det virker
troverdig at denne type brudd kan
komme til å ramme demente i større grad enn oss andre
som følge av deres nedsatte korttidshukommelse.
Poenget Egan ønsker å få frem, er at vi bør tenke oss at
den dementes omverdenen unndrar seg hennes engasjerte
besørging, heller enn å tenke at hennes nedsatte hukommelsesevne innebærer en oppløsning av selvet. Dette er et
interessant poeng som jeg tror er spesielt relevant om man
møter den demente fra perspektivet til en omsorgsperson:
Hvorvidt dette er en person som har blitt mindre seg selv,
eller hvorvidt dette er en person som har utfordringer med
å manifestere den personen hun er, inviterer til to ganske
forskjellige måter å møte vedkommende på.
Etter å ha tolket den dementes svekkede hukommelse
i lys av distinksjonen mellom det til- og forhåndenværende, trekker Egan frem Heideggers begreper om befindtlighet, forståelse og tale, som alle er eksistensialer, hvilket
vil si at de er aspekter ved den formelle strukturen som
gjør derværens væren-i-verden mulig. Egan ønsker å bruke
disse eksistensialene til å sette forskjellige demenssymptomer i et nytt lys, men undersøkelsen får et nokså generelt
og skisseaktig preg. Hovedtanken hans er nok en gang å
understreke hvor robust forestillingen om selvet – forstått
som den formelle strukturen som muliggjør vår erfaring
– faktisk er. Dette poenget kommer best frem i Egans
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behandling av derværens «befindtlighet», vår innstilling
eller «stemthet» overfor omverden. Den demente manifesterer, ifølge Egan, fortsatt sin befindtlighet i konkrete
stemninger som gjør at ting kan ha betydning for henne.
Svekkelser av visse nevrologiske evner synes derimot å endre hvordan vi stemmes til omverdenen: Vi kan bli aggressive, deprimerte, eller simpelthen synke ned i apati.
Til Egans behandling av eksistensialet «forståelse»
har jeg derimot noen fortolkningsmessige innvendinger.
Det kan virke som om Egan blander sammen Heideggers
begrep om «forståelse» med hans begrep om «utlegning»
(oversatt til engelsk med «interpretation»). Heideggers be-
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derværen, eller en måte derværen kan være på. Som sådan er forståelse en forutsetning for enhver utlegning. Når
Egan på sin side introduserer begrepet forståelse, ender
han opp med å si at min forståelse oppstår gjennom utlegningen: «understanding is based on interpreting our possibilities, grounded in our involvement in the world. This
understanding is always based on a foreconception» (Egan
2010:56). Dermed har Egan gått fra å snakke om mulighetsbetingelsene for derværens væren-i-verden til å snakke
om et eksistensielt faktum hos derværen. Dette gjør at jeg
finner det vanskelig å ta stilling til Egans forsøk på å forstå
symptomer som vrangforestillinger og hallusinasjoner i lys
av Heideggers begrep «forståelse».
Dette bringer oss videre til Egans behandling av tale,
som han ser i lys av symptomet afasi. Heidegger beskriver
tale som forståelighetens artikulasjon. Det å tale innebærer «å ordne væren-i-verdens forståelighet på en betydende
måte» (Heidegger 2007:183).
Dette burde gi oss en følelse av Værender trer først
at vi her snakker om noe som er frem for oss som
bredere enn det fenomenet vi van- forhåndenværende når
ligvis tenker på når vi snakker om
vår besørging med dem
språk. Tale er et eksistensial, like
grunnleggende som forståelse og som bruksgjenstander
befindtlighet. Egan synes å knytte på en eller annen måte
begrepet til det som muliggjør en forhindres.
felles forståelse av væren-i-verden.
Spørsmålet han stiller på bakgrunn av symptomet afasi, er
om dette intersubjektive aspektet ved måten vår erfaring
er strukturert på, kan gå i oppløsning. Egan er åpen for
denne muligheten, men advarer mot å se på dette som et
enten–eller-spørsmål: «Often co-understanding remains
even though the capacity to produce sentences is diminished» (Egan 2010:58).

grep «forståelse» er tvetydig: På den ene siden bruker han
begrepet forståelse til å snakke om det som pragmatister og
andre kaller «know-how», eller kunnen. På den andre siden
bruker han det til å snakke om den forståelsen Dasein har
av seg selv og som gir retning til dets aktivitet. Det er denne siste forståelsen av begrepet som er relevant i vår sammenheng. Vår forståelse kan konkretiseres i det Heidegger
kaller en utlegning. I en slik utlegning gjør jeg et værende
uttrykkelig forstått; det får, som Heidegger sier, «strukturen noe som noe» (Heidegger 2007:170). Utlegningen er et
eksistensielt faktum ved derværen, altså en mulighet hos

En samling av trådene
Egan trekker to hovedkonklusjoner i Dasein, the self and
dementia:
1. Sett i lys av demens er den mest tilfredsstillende forståelsen av hva det vil si å ha et selv den fenomenologiske, gjennom Heideggers begrep Dasein. Egan presenterte tre andre
teorier i løpet av masteroppgaven. Det klassiske identitetsperspektivet til Locke og Kant viste seg ute av stand til å gi
substansielle forklaringer i møte med fenomenet demens.
Egan gir den samme dommen til «no-self» perspektivet.
Det narrative perspektivet viste seg også utilstrekkelig, da
det ifølge Egan ikke gir oss noen innsikt i hvordan det er
å leve med demens.
2. Forsøker vi å forstå de mest karakteristiske sympSIGURD NØSTBERG HOVD

67

tomene for demens i lys av Heideggers begrep om Dasein,
vil vi se at det til tross for de store forandringene som den
demente gjennomgår i løpet av sykdommens progresjon
virker som at den formelle strukturen som muliggjør en
meningsfull besørging med ens omgivelser er svært robust.
På bakgrunn av disse konklusjonene runder Egan av
ved å sette den viktigste forutsetningen for hans filosofiske
tolkning av demens på hodet:
[O]ne of the premises for this philosophical interpretation
of dementia was that progress made in the empirical study
of mind, in the areas of neurology, psychiatry and psychology, should have profound implications for the philosophical theory of the self. Coming round full circle. I believe,
based on the examination above, I have shown that the opposite also is the case: the theoretical structure of the self has
been shown to necessitate a foundational study of the mind.
(Egan 2010:63)

Spørsmålet som åpnet undersøkelsen – «in the light of
an examination of dementia, what constitutes a feasible
theory of the self?» – avdekker nå sin motsats: Gitt vår
ontologiske forståelse av selvet som Dasein, hvordan kan
vi i de empiriske vitenskapene bedre undersøke demens?
III
Noen avsluttende bemerkninger
Egans masteroppgave har mange kvaliteter som appellerer til meg, og som jeg tror kan appellere til andre som
ønsker å nærme seg perspektivene som Heidegger åpnet
opp for i Væren og tid. Oppgaven er svært pedagogisk anlagt, og Egan viser at han besitter gode formidlingsevner.
Omslaget som avslutter undersøkelsen er et godt eksempel
på dette. Med dette grepet åpner Egan opp et nytt problemområde for oss, som vi nå har forutsetninger for selv
å gi oss i kast med – takket være den materien han har
introdusert gjennom masteroppgaven.
Samtidig kan oppgaven fort bli i overkant redegjørende. Delvis skyldes dette måten Egan har formulert
spørsmålet som er undersøkelsens utgangspunkt. Det er
vanskelig å besvare et slikt spørsmål innenfor en masteroppgaves format: Spørsmålet er så stort og man må berøre
så mye. Han hjelper heller ikke seg selv ved den måten
han har valgt å gi seg i kast med denne problemstillingen
på. Gitt plassen han har til rådighet virker det som en dårlig idé å forsøke å besvare undersøkelsens spørsmål ved å
sammenligne fire generelle teorier om hva det vil si å være
et selv med henblikk på hva slags forklaringsverdi de har
på demens. Han strekker seg over mer materiale enn han
strengt tatt trenger og gir ikke seg selv muligheten til å gå
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noen av de perspektivene han presenterer nærmere etter i
sømmene.
Jeg stusser også over de to begrunnelsene Egan gir for
dette valget. Disse begrunnelsene finner vi i åpningen til
andre kapittel. Den første begrunnelsen tar han utgangspunkt i følgende sitat, hentet fra Thomas DeBaggios Losing
my mind (2002), der DeBaggio gir sin egen beretning om
et liv med Alzheimers sykdom:
I start thinking about something intently and then my
thoughts wander through fields of memory and I bob to the
surface suddenly and wonder for a moment who I am, and
whether I have truly lost my mind. (DeBaggio 2002:13)

Egan biter seg spesielt merke i hvordan DeBaggio føler at
han er i ferd med å miste seg selv:
To lose a self clearly presupposes an understanding of what
it means to be a person. For if we do not know the essential features of human experience, how can we know how
they would be altered by an illness such as dementia? We will
therefore turn to an examination of different theories of the
self[…] (Egan 2010:18)

Dette er et lite overbevisende resonnement. Egan kan nok
ha rett i at følelsen av å ha mistet seg selv på et eller annet
plan impliserer en forståelse av hva det vil si å være et selv.
Men trenger denne forståelsen å være manifestert i noen
uttalt teori for at DeBaggio skal kunne sies å ha en slik
forståelse? Egans egen gjennomgang av Heideggers begrep
derværen synes å tale imot denne antagelsen. Hvorfor skal
vi da, i møte med DeBaggios førstepersonsberetning, gi
oss i kast med en gjennomgang og sammenligning av fire
forskjellige filosofiske teorier om hva det vil si å være et
selv? Istedet for enn en slik gjennomgang tror jeg at Egan
hadde vært tjent med å la de heideggerianske perspektivene han presenterer i oppgavens slutt styre undersøkelsens gang fra begynnelsen av. Han kunne dermed gjort en
grundigere fenomenologisk analyse av demens og hvordan
sykdommen påvirker den dementes væren-i-verden. Jeg
sier ikke med dette at andre perspektiver på hva det vil si
å være et selv er irrelevante for en slik undersøkelse. Men
disse perspektivene kunne heller trekkes frem når de ga
relevante innvendinger til den fenomenologiske analysen.
Egan gir oss derimot enda en grunn til at vi bør finne
en gjennomgang av slike teorier presserende:
[I]n the medical and philosophical literature covering dementia, and in clinical practice, one often comes across
expressions such as “behavioral changes”, “personality chan-

ges”, “becoming a different person”, “loss of self ” and “loss
of identity”. These expressions can in varying instances apply
to how a person with dementia sees him- or herself, and also
how family, friends and caregivers see the person suffering
with dementia. (Egan 2010:18)

Den forståelsen av et fenomen som manifesterer seg i artikuleringen av et forskningsprosjekt om et fenomen som
demens, er åpenbart vesensforskjellig fra den DeBaggio
implisitt ga uttrykk for i sitatet ovenfor. Et slikt forskningsprosjekt vil nødvendigvis formuleres på bakgrunn
av antagelser om hva det vil si å være et selv. Hva vi kommer frem til at skjer med selvet når en person lider av demens vil også åpenbart være gitt av hva vi antar at det vil
si å ha et selv. Som Egan påpeker, kan resultatet av et slikt
arbeid ha stor betydning for hvordan både den som lever
med sykdommen og dem som omgår henne – pårørende,
pleiere og andre – forstår henne og situasjonen hun er i.
Men hvorfor skulle dette først og fremst motivere oss til å
se nærmere på fire forskjellige generelle teorier om hva det
vil si å ha et selv? Er ikke dette snarere en ypperlig grunn til
å sette i gang en grundig fenomenologisk undersøkelse av
demens? Fenomenologien tilbyr jo nettopp muligheten til
å sette disse antagelsene i parentes og vurdere objektet for
undersøkelsen, slik det gir seg til kjenne i seg selv.

LITTERATUR
Aquilina, C. og Hughes, J.C. 2006, «The return of the living dead:
agency lost and found?» i Hughes, J.C. Louw, S.J. og Rabat, S.R.
(red.), Dementia: mind, meaning, and the person, Oxford University
Press, Oxford, 143–62.
Debaggio, T. 2002, Loosing my mind, The Free Press, New York.
Egan, M.S. 2010, Dasein, the self and dementia,
masteroppgave, UIO, Oslo. Tilgjengelig fra
https://www.duo.uio.o/handle/10852/24825
Heidegger, M. 1999, Ontology – The hermeneutics of facticity,
van Buren, J. (overs.), Indiana University Press, Bloomington.
------. 2007, Væren og tid, Holm-Hansen, L. (overs.), Pax forlag, Oslo.
Lesser, H.J. 2006, «Dementia and personal identity», i Hughes, J.C.
Louw, S.J. og Rabat, S.R. (red.), Dementia: mind, meaning, and the
person, Oxford University Press, Oxford, 55–62.
Lowe, E. J. 2006, «Can the self disintegrate? Personal identity,
psychopathology, and disunities of consciousness», i Hughes, J.C.
Louw, S.J. og Rabat, S.R. (red.), Dementia: mind, meaning, and the
person, Oxford University Press, Oxford, 89–104.
Luntley, M. 2006, «Keeping track, autobiography and the
conditions for self-erosion», i Hughes, J.C. Louw, S.J. og Rabat, S.R.
(red), Dementia: mind, meaning, and the person, Oxford University
Press, Oxford, 105–122.
Radden, J. og Fordyce, J.M. 2006, «Into the darkness: losing
identity with dementia», i Hughes, J.C. Louw, S.J. og Rabat, S.R.
(red), Dementia: mind, meaning, and the person, Oxford University
Press, Oxford, 71–99.
SIGURD NØSTBERG HOVD

69

