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Vad styr hur allmänheten
uppfattar vetenskap och veten-
skapsmän? Troligen endast
delvis vad vetenskapsmän fak-
tiskt gör och vad de står för.

Roslynn Haynes tror att en
studie av hur vetenskapsmän
avbildats i litteraturen både
klargör hur inflytelserika kret-
sar uppfattar vetenskap, och
hur de influerar allmänhetens
uppfattning. Hon presenterar
författare och deras verk i hu-
vudsak både historiskt och te-
matiskt. Den ideologiska bak-
grunden presenteras kortfattat.
De enskilda verkens innehåll
refereras i synopsisform och
det finns en omfattande notap-
parat och litteraturförteckning.

Utmanar världsordningen 
Ett par intressanta teman ut-

vecklas. Den tidiga litteraturen
såg vetenskapsmännen – alke-
mister m fl – speciellt som
gudsförnekare. Alltifrån den
sena medeltiden till nutid har
vetenskap och vetenskapsmän
kritiserats därför att de hyser
uppfattningar som strider mot
den förhärskande maktappara-
tens. Ju starkare ideologisk
kontroll i samhället, desto star-
kare kritik mot den oberoende
verksamhet som vetenskap
skall representera.

En variant av detta tema är
att vetenskapsmannen genom
sin självförhävelse utmanar
världsordningen. Den klassiska
varianten av detta tema är gi-
vetvis »Faust». Intressant nog
finns det en viktig skillnad mel-
lan de tidiga Faustversionerna,
där förhävelsen låg i viljan att
skaffa kunskap (att äta av kun-
skapens träd är syndigt), och
Goethes »Faust» som besatt
kunskapen men önskade makt
och möjligheten att personligen
uppleva allt mänskligt.

Startar en process
På senare tid har många

böcker behandlat möjligheten
att vetenskapsmannen i sin
verksamhet råkar starta en pro-
cess med oförutsägbara konse-

kvenser. Redan Mary Shelleys
»Frankenstein» handlade ju
delvis om detta. Modernare va-
rianter handlar om konsekven-
ser av genetisk forskning, om
upptäckter som kan bli nya fa-
saväckande vapen osv.

I sin pjäs »Fysikerna» pekar
Dürrenmatt på ett dilemma
som flertalet andra författare
verkar försumma: Om en fors-
kare har gjort ett fynd som kan
få deletära konsekvenser kan-
ske det inte räcker att han (eller
hon) håller tyst om sina resul-
tat, då någon annan ju kan
komma på samma möjligheter. 

Metod att nå sanning
Ett mycket vanligt tema är

att vetenskapsmannen står för
inhumana ideal och/eller sak-
nar verklighetsförankring. Ef-
tersom flertalet författare är
djupt okunniga om vad natur-
vetenskap är och vad den kan
lära oss om människans väsen
och hennes värld, är denna ar-
ketyp vanlig i litteraturen.

Författaren och vetenskaps-
mannen har ju valt metod att nå
sanning. För en författare att
erkänna vetenskapsmannens
väg kan kanske upplevas som
ett förnekande av den egna.
Vissa moderna feministiska
författare får sin uppfattning att
vetenskapen är inhuman och
omänsklig styrkt av att profes-
sionen domineras av män.

Oklar distinktion
Ytterligare ett antal litterära

och historiska teman tas upp i
boken, som blir mer en katalog
än en analys. Eftersom vi där-
för inte får någon klarhet i rela-
tionen mellan den litterära bil-
den och verkligheten ger boken

inte några djupare insikter. Yt-
terligare ett problem är att di-
stinktionen mellan teknologi
och vetenskap inte framstår
klart, kanske beroende på att
Haynes inte själv har distink-
tionen helt klar för sig. 

Hon har emellertid skrivit
en bok som är högst njutbar läs-
ning om man har intresse för
litteraturhistoria. Den pekar
också på hur viktigt det är att
presentera andra bilder än de
litterära arketyperna. Såväl po-
litiker som journalister be-
höver veta vad vetenskaps-
män/kvinnor av kött och blod
faktiskt gör och hur de tänker.
Endast härigenom torde det bli
möjligt att öka allmänhetens
intresse för vetenskap, och där-
med politikers och journalis-
ters intresse.

Då vi vet hur viktigt det är
med en ökad vetenskaplig all-
mänbildning, kanske det därför
blir nödvändigt för forskare att
träda fram i helfigur och inte
bara i en anonym expertroll. •
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Det har kommit ut en hel rad
med böcker i »The secret se-
ries», närmare bestämt femton
stycken. Som nummer sexton
ger förlaget nu ut »Primary
care secrets». För en svensk lä-
sekrets kan titeln vara svår att
tolka. Innehållet motsvarar inte
primärvård, utan snarare pri-
mär vård vad gäller en rad oli-
ka specialiteter.

Detta understryks av det
faktum att den digra författar-
skaran utgörs av sjuttiofyra
specialister, alla från den slutna
vården. Inte en enda GP har fått

vara med, trots att primär vård
i högsta grad utförs även av all-
mänläkare. Här kunde det
nordamerikanska förlaget lära
av Sverige och produktionen
av LB 95/96, som är en fin pro-
dukt i samverkan mellan för-
fattare från primärvård och slu-
ten vård.

Repetition för AT-läkare
Trots denna dåliga start är

boken intressant att studera i
sin uppläggning. I sjutton kapi-
tel beskrivs dels traditionella
ämnen som sjukdomar i det
muskuloskelettala systemet,
hudsjukdomar, öron-, näs- och
halssjukdomar m fl, dels sym-
tominriktade som hosta, dys-
pné, huvudvärk och yrsel.

Ett inledningskapitel hand-
lar om prevention och i slutet av
boken kan man läsa om vård av
speciella patientgrupper (äldre,
överviktiga m fl), screening och
läkemedelsinteraktion. Varje
rubrik följs av 10–30 frågor som
besvaras. Dessa frågor belyser
patogenes, utredning, behand-
ling som har en klinisk praktisk
relevans.

Detta bedömer vi som in-
tressant för AT-läkare, som läst
in sjukdomsläran på traditio-
nellt vis och som nu kan använ-
da »Primary care secrets» som
en repetition och hjälp att
strukturera sina teoretiska kun-
skaper inför den kliniska värld
man är på väg emot.

Denna genomgång av bo-
ken bör dock göras tillsam-
mans med en erfaren allmänlä-
kare, som kan gå igenom de
diskuterande svaren och lägga
sina synpunkter på vad som är
vetenskap och beprövad erfa-
renhet ur svenskt perspektiv.
För självklart finns där utred-
nings- och terapiförslag som
inte hör hemma i den traditio-
nella svenska sjukvården. Vid
akut astma frågar man exem-
pelvis varför magnesiumbe-
handling intravenöst är bra,
och vid kronisk astma vilka
fördelar det är med heparin-be-
handling. En AT-läkare, som
på egen hand läser igenom bo-
ken utan handledning, kan så-
ledes riskera att läsa in medi-
cinska fakta som knappast ger
pluspoäng på det svenska ten-
tamenprovet!

För handledare
För en allmänläkare som

varit i tjänst några år är inte hel-
ler boken så givande. Den kan
inte användas i den akuta situa-
tionen, då man står inför ett
problem – då blir det närmast
»Jepardy-mönster» över det
hela. Boken går heller inte så
på djupet att den kan användas
för differentialdiagnostiska
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skepnad många föreställer
sig honom.



överväganden. Möjligen kan
den användas som diskussions-
underlag för SFAM’s lokala
fortbildnings- och kvalitetsut-
vecklingsgrupper.

Boken har således en spän-
nande uppläggning ur ett hand-
ledarperspektiv, men borde
vara utrustad med en bruksan-
visning för att kunna användas
på rätt sätt för svenska förhål-
landen. •
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»Williams» och »Wintro-
be» har under en lång följd av
år, och i många upplagor, varit
de mest spridda standardhand-
böckerna för hematologiintres-
serade. I den första utgåvan av
Williams från 1972 står det i
förordet att »In the past two
decades knowledge of hemato-
logy has expanded almost ex-
plosively . . .»

Denna författarnas stånd-
punkt är lätt att förstå. Ett par
exempel på stora framsteg un-
der 1960-talet är att mekanis-
merna bakom uppkomsten av
perniciös anemi blev klarlag-
da, och att man faktiskt kunde
uppnå bestående komplett re-
mission efter cytostatikabe-
handling för akut leukemi.

Ändå småler man nästan –
med all respekt – i dag åt for-
muleringen. De två påföljande
decennierna skulle nämligen
visa sig bjuda på en kunskaps-
explosion inom hematologin
som nästan saknar motstycke,
alla andra vetenskapsgrenar in-
räknade. Cytokiner, utveck-
lingen av benmärgstransplan-
tation, terapiresultat vid barn-
leukemi, genombrotten inom
cytogenetik–molekylärgene-
tik, kunskapsökningen vad gäl-
ler trombos- och blödningstill-
stånd, exempellistan är mycket
lång.

Stort behov
En utveckling som denna

erbjuder en motsägelsefull si-
tuation när det gäller läroböck-
er i ämnet. Å ena sidan är beho-
vet större än någonsin av ett nå-

gorlunda brett, täckande verk
av handbokskaraktär med sam-
lad information för utbildning
och som uppslagsverk i kli-
niskt arbete. Å andra sidan blir
uppgiften att förfärdiga ett så-
dant nästan övermäktig på
grund av ämnets ökande kom-
plexitet och snabba dynamik.

Tre kolleger från Harvard
Medical School har nu varit
djärva nog att försöka. De har
samlat till en femkilosvolym
med 64 kapitel skrivna av 92
delförfattare från USA och Eu-
ropa. Två inledande delar av-
handlar dels »Tools of the
trade», dvs kliniskt arbetssätt
inom hematologin och labora-
toriemetoder från klinisk kemi,
cytogenetik och molekylärbio-
logi, dels normal hematopoes.

Beskrivningen av myelo-
proliferativa tillstånd, MDS
och aplastisk anemi hamnar
under rubriken stamcellssjuk-
domar. I övrigt är uppdelning-
en relativt traditionell med av-
snitt om vita blodkroppar (bl a
akuta leukemier, lymfom, my-
elom, histiocytära sjukdomar,
immunologi), erytrocytsjukdo-
mar och hemostas. De avslu-
tande fem kapitlen ägnas åt
speciella hematologiska tera-
pimetoder: cytostatikabehand-
ling och radioterapi vid hema-
tologisk malignitet, benmärgs-
transplantation samt transfu-
sionslära.

Mängder av referenser
Vad blir det samlade omdö-

met? Bra, till och med mycket
bra. Det saknas dock inte un-
derlag för negativ kritik, men
en stor del av den beror på pro-
blem som sammanhänger med
födseln av första upplagan av
ett voluminöst mångförfattar-
verk: dubblering och uppsplitt-
ring av information om ett visst
ämne i olika kapitel är vanligt
förekommande. Vidare vimlar
det av korrekturfel och felakti-
ga referenshänvisningar i vissa
kapitel.

Apropå referenser är det
tydligt att strävan varit att förse
varje kapitel med så många re-
levanta sådana som möjligt.
Detta är måhända av godo, men
bara en liten andel är från 90-
talet och ambitionsnivån tar sig
någon gång helt bisarra ut-
tryck. Eller vad sägs om 1 619
(sic!) referenser till 50-sidors-
kapitlet om konsumtionsbe-
tingad trombocytopeni? 1 534
referenser till »Disorders of the
red cell membrane» är måhän-
da en aning mer adekvat (?) ef-

tersom detta är ett område där
enorma framsteg i förståelsen
av bakomliggande patofysio-
logi (ärftlig sfärocytos, PNH)
skett bara de senaste åren.

Laboratoriemedicin
De positiva intrycken domi-

nerar dock. Det kanske mest at-
traktiva är att man förankrat
sjukdomsbeskrivning och ut-
redningsrekommendationer i
den moderna laboratoriemedi-
cinen. Jag tänker t ex på de
ständiga hänvisningarna till
hur man kan utnyttja möjlighe-
ter – och undvika fallgropar –
med automatiska blodpartikel-
räknare typ Technicon H-seri-
en.

Detta avspeglar väl den kli-
niska vardagsmiljö de flesta av
oss arbetar i. Ändå glöms inte
påminnelsen bort, att all avan-
cerad hematologisk diagnostik
börjar och slutar med manuell
mikroskopisk granskning av
ett korrekt framställt, väl färgat
blodutstryk!

Det blir allt mer uppenbart
vid läsning och bläddring att
styrkan med den här boken
framför allt ligger i avsnitten
om benigna hematologiska
sjukdomar och normal hemato-
biologi inklusive immunologi
och hemostas. De delar som
avhandlar leukemier, maligna
lymfom och besläktade till-
stånd är av oklar anledning inte
lika aptitliga, utan ger i flertalet
fall ett konventionellt, glättat –
lite »amerikanskt» – intryck.
Epidemiologi vid hematolo-
giska maligniteter är genomgå-
ende ganska styvmoderligt be-
handlat.

Kan rekommederas
Illustrationerna är rikliga

och av hygglig kvalitet, men
inte mer. Man har valt att pre-
sentera mikroskopfoton från
blod- och benmärgspreparat
samt patientfoton i svartvitt i
anslutning till respektive kapi-
tel, ibland med hänvisning till
samma bilder i färg samlade till
en utställning i början av boken.

Sammanfattningsvis är bo-
ken en fullvärdig medtävlare
till redan etablerade standard-
läroböcker i hematologi och
kan med ovanstående förbehåll
rekommenderas för hematolo-
ger, blivande dylika, hematolo-
giintresserade invärtesmedici-
nare och som referenslitteratur
på klinik- eller sjukhusbiblio-
tek samt laboratorier involve-
rade i hematologisk diagnostik
eller forskning. •
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Recensent: professor Sölve
Elmståhl, geriatriska kliniken,
Värnhems sjukhus, Malmö.

Den första delen av boken
ger en överskådlig genomgång
av gerontologiska aspekter på
åldrande och förändrade nä-
ringsbehov. Olika metoder för
att beskriva näringsstatus be-
skrivs och en uppdaterad dis-
kussion förs kring aktuella nä-
ringsrekommendationer.

Övriga delar omfattar nä-
ringsbristtillstånd samt en sys-
tematisk genomgång av sam-
band mellan organsystem re-
spektive systemsjukdomar och
olika näringsämnen. Flertalet
avsnitt är lättlästa. Författarna
har lyckats uppdatera metod-
avsnitt och beskriver kun-
skapsfronten inom flertalet
områden.

Snabb översikt
Tyvärr finns det viss över-

lappning i beskrivningarna av
fysiologiska behov av många
näringsämnen och kliniska
konsekvenser av bristtillstånd,
vilket gör boken svåröverskåd-
lig. Denna bristande samord-
ning kompenseras till viss del
av ett bra register och inne-
hållsförteckning. Boken ger en
snabb kunskapsöversikt inom
bland annat lipid- och vitamin-
metabolism, olika malnutri-
tionstillstånd och behandlings-
strategier.

Boken håller en hög kvalitet
och lämpar sig bra som upp-
slagsbok både för läkare och
annan vårdpersonal som i sin
kliniska vardag möter den åld-
rande patienten. Den lämpar
sig för grundutbildning av lä-
kare och ett välsorterat sjuk-
husbibliotek borde ha boken. •
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