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Patient–läkarrelationen har
alltmer kommit i fokus, och be-
tydelsen av ett lyssnande, em-
patiskt förhållningssätt med
siktet på patientens behov vär-
deras allt högre. Inom ramen
för ämnet medicinsk psykologi
och samhällsmedicin/medi-
cinsk etik har nu i snart två de-
cennier kunskapen om männis-
kans vanliga psykologiska re-
aktioner i samband med sjuk-
dom, vård, handikapp och död
lärts ut.

Genom aktiv studentmed-
verkan (problembaserad inlär-
ning), återkommande hand-
ledd praktisk övning och semi-
narier under flera terminer
(»strimman») integreras kun-
skaperna med ökade insikter
som följd. Samtalskonsten har
på de flesta kursorter tränats
under en internatvecka, den s k
Wretmarksveckan, uppskattad
och högt utvärderad av studen-
terna.

Kursen i medicinsk psyko-
logi brukar även innefatta etis-
ka moment. Etik har ibland be-
skrivits som reflektion över
vilka normer och värderingar
som döljer sig bakom och visar
sig i våra ord, handlingar och
attityder.

Lämplig kursbok
för »strimman»
Jag tycker det är etiskt mo-

tiverat att i läkarutbildningen –
förslagsvis inom »strimma»-
ämnet medicinsk psykologi –
använda denna nya bok, som
på ett pedagogiskt, lättöver-
skådligt och intresseväckande
sätt behandlar världsbilden hos
blivande läkare.

Författaren är en erfaren
psykolog och pedagog (univer-
sitetslektor) inom ämnet medi-
cinsk psykologi och har nu om-
arbetat sin doktorsavhandling
»Life-view of medical students
in Stockholm, Sweden», 1994.
Boken är uppdelad i fyra delar.
I den första klargörs en del teo-
rier och begrepp, t ex det plura-
listiska synsättet. Därefter be-

handlas tre världsbilder – en
naturvetenskaplig, en evolutio-
nistisk och en humanistisk.
Författaren har inte haft för av-
sikt att ge någon mer uttöm-
mande bakgrund, t ex idéhisto-
risk. I den tredje delen sam-
manfattas Kohlbergs studier
kring moralisk utveckling, och
författaren diskuterar några
vanliga etiska problem med re-
levans för läkaren. Här finns
rikligt material till diskussio-
ner kring kärnområden såsom
livskvalitet, prioriteringar, sy-
nen på självmord, individens
ansvar, rättvisa.

Psykologiska och
etiska spörsmål
I den avslutande delen sam-

manfattas avhandlingen, dvs
385 blivande läkares världsbild
och deras syn på olika etiska
påståenden. Dessa medicinare
( termin 1, 5, 7 och 11) har jäm-
förts med studenter i Linköping
( termin 1 och 6), medicinska
forskare (anatomi och histolo-
gi) samt ett slumpmässigt urval
allmänläkare. Läs och ta del av
resultaten! Genom att enkäten
rörande bl a livsåskådningsfrå-
gorna finns med tror jag inte att
den reflekterande läsaren läm-
nas oberörd!

Författaren betonar hur vik-
tigt det är för läkaren att känna
till »innehållet i olika sätt att se
på världen och att kunna växla
mellan fler perspektiv». För-
fattaren exemplifierar hur kun-
skapen om olika psykologiska
försvarsmekanismer kan an-
vändas i kliniskt arbete.

I den omfattande referens-
listan saknar jag två värdefulla
böcker av den danska filosofi-
professorn Uffe Juul Jensen
(»Sygdomsbegreper i praksis»
och »Moralsk ansvar och men-
neskesyn»).

Från en intressant enkätun-
dersökning, utförd vid Karo-
linska institutet av författaren
tillsammans med Dick Mår-
tensson (1993), hämtas att stu-
denter av idag är mer intresse-
rade av psykologiska och etis-
ka spörsmål än tidigare.

Författaren konkluderar att
studenterna måste få fler möj-
ligheter att diskutera etiska och
även filosofiska frågor.

Bra underlag
för seminarier
Denna bok är alldeles utom-

ordentlig som ett stimulerande
underlag för seminarier och
smågruppsarbeten – gärna in-
terdisciplinärt återkommande

under hela utbildningen inom
ramen för »strimma»-ämnet
medicinsk psykologi.

Den bör kunna vara till stöd
för kliniskt verksamma lärare
och handledare. Den kan även
med fördel användas på ett lik-
artat sätt i undervisningen på
andra vårdlinjer.

En förstärkt utbildning kan
resultera i en ökad medveten-
het i dessa frågor. Därför är en
sådan satsning etiskt motive-
rad!

Detta en liten bok, och
många kliniskt väsentliga pro-
blemområden önskar jag skul-
le ha fått mer utrymme. Med
tanke på författarens långa un-
dervisningserfarenhet och up-
penbart välskrivande sätt hop-
pas jag på en fortsättning –
kanske en lärobok i medicinsk
psykologi och etik? •
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Intresset för forskning om
nya kontraceptiva metoder ba-
serade på immunologiska prin-
ciper har ökat på senare tid.
Vacciner mot humant korion-
gonadotropin och mot obefruk-
tade ägg och sädesceller har
testats i olika djurmodeller och
även på människa. Denna typ
av forskning bedrivs av veten-
skapsmän från vitt skilda äm-
nesområden, såsom immuno-
loger, gynekologer, reproduk-
tionsbiologer, mikrobiologer
och onkologer. För att öka ut-
bytet av idéer mellan dessa oli-
ka intressegrupper arrangera-
des på initiativ av B Ove Nils-
son ett symposium i Uppsala,
där en rad ledande internatio-
nella experter samlades för att
gemensamt diskutera och utby-
ta erfarenheter om immunkon-
traception. Denna bok är en
samling av de enskilda presen-

tationer som framfördes under
symposiet.

Vaccin mot cancer,
STD och graviditet
Olika vaccinationsprogram

har använts framgångsrikt för
att bekämpa infektionssjukdo-
mar sedan några decennier. De
immunologiska principerna
som tidigare användes för att
bekämpa vanligt förekomman-
de infektioner testas nu i can-
cerforskning och i försök att
tämja den växande befolk-
ningsexplosionen samt i be-
kämpning av sexuellt överför-
bara sjukdomar (STD). Sym-
posiet förde samman intresse-
rade experter som beskrev pro-
blem och svårigheter associe-
rade med bildandet av vacciner
mot graviditet, sexuellt över-
förbara sjukdomar och cancer.

Fördelar
med vaccination
I boken beskrivs vetenskap-

liga försök att utveckla vacci-
ner mot bl a specifika glyko-
proteiner på spermiens yta, äg-
gets zona pallucida och mot
humant koriongonadotropin.

Flera av författarna poäng-
terar att det finns potentiella
fördelar med immunologiska
kontraceptiva metoder jämfört
med konventionella preventiv-
metoder, t ex inga metabola,
endokrina eller menstruella bi-
verkningar, ingen inverkan på
sexualitet och oberoende av
koitus, lätt distribuerade och
med möjlighet till en förbe-
stämd effektduration.

Kliniska samband
i forskningen
Det finns ett viktigt kliniskt

samband mellan behovet av
antikonception och STD-be-
kämpning. Det är därför ett väl-
kommet inslag i boken att flera
av författarna beskriver sin
forskning för att få fram vacci-
ner mot sexuellt överförbara
sjukdomar. Studier hade gjorts
bl a på frivilliga kvinnliga för-
sökspersoner med syftet att
jämföra de genitala slemhin-
nornas lokala immunförsvar
efter lokal intravaginal eller
oral vaccination. De preliminä-
ra resultaten indikerade att lo-
kal immunitet mot genitala in-
fektioner kunde induceras även
med intravaginal vaccination.

Hög vetenskaplig
kvalitet
Boken beskriver huvudsak-

ligen den senare tidens utveck-
ling av immunologiska kontra-
ceptiva metoder och är av hög
vetenskaplig kvalitet. De im-
munologiska kontraceptiva
tekniker som beskrivs i boken
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