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Recensent: docent Gisela
Dahlqvist, överläkare, epide-
miologi och folkhälsoveten-
skap, universitetet i Umeå.

Dessa båda rapporter som
på olika sätt söker sammanfat-
ta och diskutera assisterad be-
fruktning i ett skandinaviskt
etiskt perspektiv kan ha bety-
delse för den aktuella svenska
debatten i ämnet.

Den första skriften, som ut-
givits av Kungliga vetenskaps-
akademin, är författad av jour-
nalisten Annika Nilsson och
baserad på diskussioner i en
expertgrupp om åtta personer:
två pediatrikprofessorer, en
landstingspolitiker, en socio-
nom, en professor i obstetrik
och gynekologi, tillika fors-
kare inom ämnet in vitro-ferti-
lisering, (IVF), två professorer
i molekylär genetik samt en lä-
kare och författare, tillika med-
lem i statens medicinsk-etiska
råd.

Populariserad
framställning
Den biologiskt skolade

journalisten har uppenbarligen
haft ambitionen att göra assis-
terad befruktning och de svåra
tekniska och etiska frågor som
är förknippade med dessa be-
handlingsmetoder tillgängliga
för en bred allmänhet. Det är
svårt att som läkare säga om
hon har lyckats tydliggöra de
tekniska problemen för en lek-
man, men texten är utan tvekan
lättläst. Inslagen av dramatise-
rade beskrivningar av laborato-
rietekniker och intervjuer med
par som gått igenom assisterad
befruktning bidrar naturligtvis
till att göra läsningen intressant
för allmänheten.

För läsare som inte bara frå-

gar efter en lättillgänglig be-
skrivning av dagens tekniska
möjligheter till assisterad be-
fruktning utan de facto intres-
serar sig för de etiska fråge-
ställningarna – som också nå-
got presenteras i början av bo-
ken – är boken mindre infor-
mativ. Vad det ytterst handlar
om är om, och i så fall hur, sam-
hället bör reglera assisterad be-
fruktning i dess olika former
och huruvida och till vilken
grad samhället bör bekosta
verksamheten. Tyvärr gör bo-
ken inga allvarliga försök att
angripa dessa problem. Man
nuddar vid att problem finns
och presenterar ytligt och myc-
ket kortfattat några kontraste-
rande synpunkter (Torbjörn
Tännsjö gentemot Erwin Bi-
shofberger respektive Jan-Otto
Ottosson gentemot Karl-Gösta
Nygren). Tyngdpunkten blir i
stället att försvara nuvarande
praxis där Lars Hamberger
som stark företrädare för verk-
samheten får mycket stort ut-
rymme, vilket givetvis ger en
vinklad framställning av pro-
blematiken.

Subjektivt
budskap
Även om en bra beskriv-

ning ges av den neonatala in-
tensivvårdens problematik och
riskerna för IVF-barnen att
vara för tidigt födda respektive
alltför lätta för åldern ges sam-
tidigt lugnande tolkningar och
värderingar av de siffror som
presenteras exempelvis »bara
ca 2 procent drabbas av allvar-
ligare handikapp såsom CP-
skada eller synnedsättning» el-
ler att »helhetsbilden i fem år är
att de flesta inte har några
men…» (mina kursiveringar).
Det är givetvis starkt värderan-
de påståenden. Dessutom
omöjliggörs för läsaren en
egen objektiv värdering, efter-
som jämförelser med normal-
risker inte görs.

Sammanfattningsvis kon-
stateras att »Hittills är det dock
inget som tyder på att IVF-bar-
nen som grupp skulle klara sig
sämre även om ovanligt många
får en svår start i livet». Apro-
på eventuella psykologiska
långtidseffekter för barnen ci-
teras en icke publicerad svensk
studie som avser psykologisk
uppföljning av ett förhållande-
vis litet antal barn under en kort
tid, och man konstaterar: »Re-
sultaten är ännu inte klara, men
en bild är i alla fall tydlig –
IVF-barnen är inte annorlun-

da». Man kan fråga sig hur ve-
tenskapsakademin kan ställa
sig bakom denna typ av cite-
ring av icke publicerade veten-
skapliga undersökningar.

Till den grad tar boken ställ-
ning för de nya teknikerna att
man försvarar Hambergers re-
sonemang när han beskriver att
han medvetet har gått förbi den
lokala etiska kommittén när
mikroinjektion av spermier
började användas, eftersom
»Vi tror att de möjligen skulle
komma till ett negativt beslut
på basen av att de helt enkelt
inte visste». Intervjuarens
kommentar till detta ganska
skakande uttalande är att det
kanske behövs en debatt om
deras (forskningsetikkommit-
téernas) möjligheter att hantera
ny och kontroversiell teknik.
Etikkommittéernas kompetens
för sin uppgift ifrågasätts allt-
så.

Bra beskrivning
av aktuell teknik
I slutet av boken gör expert-

gruppen ett antal sammanfat-
tande uttalanden som tyvärr
»hänger i luften», dvs innehål-
let i boken har inte givit läsaren
något tydligt underlag eller ar-
gument för eller emot dessa på-
ståenden, som därför kan före-
falla mer intuitiva än väl ge-
nomdiskuterade.

Sammanfattningsvis kan
sägas att den som vill få en bra
beskrivning av aktuella tekni-
ker och en ytlig orientering i
den etiska problematiken samt
ett lugnande besked med inne-
börden att vi trots allt kan lita
på nuvarande praksis och fors-
karnas sätt att hantera de nya
teknikerna bör läsa denna bok.

Danskt om etik
Den som tycker att det finns

skäl att på allvar sätta sig in i
olika etiska problem kring as-
sisterad befruktning kan där-
emot få mycket hjälp genom att
läsa det danska etikrådets års-
rapport 1995 som också inne-
håller en rapport om assisterad
reproduktion. Rådet ger ut sina
årsrapporter på såväl engelska
som danska, och de kan erhål-
las gratis.

Ambitionen här är att sum-
mera, men också att aktivera,
den allmänna debatten kring
dessa svåra frågor, men rådet
har också ett regeringsuppdrag
att avge rekommendationer
som kan vara underlag för lag-
stiftning.

Det danska etikrådet har en

bred representation och består
av 17 individer, åtta kvinnor
och nio män, med bred kompe-
tens omfattande professioner
som präster, jurister, journalis-
ter, läkare och förskollärare.

Etikrådets bredd garanterar
en genomgripande belysning
av problemen. Täta kontakter
med allmänheten i debatter och
seminarier ger dessutom un-
derlag för en representativ bild
av förhärskande åsikter i det
danska samhället. Analysen
och diskussionen leder därmed
inte alltid till konsensus, vilket
också avspeglas i de aktuella
ställningstagandena. Oavsett
vad man kan anse om det dan-
ska rådets rekommendationer
(som för övrigt är intressanta
genom att man tidigare haft en
ganska oklar och delvis brist-
fällig lagstiftning i dessa frågor
nu har kommit till att föreslå
lagreglering med en snarast
mer restriktiv hållning än den
svenska) är resultatet mindre
viktigt än den etiska analysen
av problemen.

Ståndpunkter i
samhällsdebatten
I föreliggande dokument re-

dovisas tydligt inte bara den
tekniska och medicinska bak-
grunden vid assisterad befrukt-
ning, utan här ges också en sys-
tematisk och lättillgänglig
sammanfattning av de etiska
ståndpunkter som förhärskar i
samhällsdebatten såväl natio-
nellt som internationellt. Utan
att glida in i de professionella
moralfilosofernas skolor ges i
kapitel fem i skriften en utom-
ordentlig översikt av olika etis-
ka perspektiv av relevans för
denna debatt: a. ett autonomi-
baserat perspektiv (som fram-
håller rätten till självbestäm-
mande); b. ett humanistiskt
»samarit»-perspektiv (som
framhåller hjälpmotivet); c. ett
individbaserat konsekvens-
etiskt perspektiv (som framhål-
ler konsekvenserna för de
barnlösa respektive för det
väntade barnet); d. ett sam-
hällsorienterat konsekvens-
etiskt perspektiv (som framhål-
ler konsekvenserna för samhäl-
let och vår kultur); e. ett kristet
konservativt perspektiv (som
framhåller respekten för det
befruktade äggets moraliska
status).

Objektiv redovisning
En objektiv redovisning av

dessa olika perspektiv ges in-
nan etikrådet gör sin egen ana-
lys och avger sina ställningsta-
ganden. I de fall konsensus inte
uppnåtts redovisas tydligt den
etiska argumenteringen från
respektive majoriteter och mi-
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noriteter inom etikrådet. Var
och en som funderat över dessa
frågor kommer här att återfinna
sina egna argument och dessut-
om få andra argument tydlig-
gjorda på ett sätt som bara kan
utveckla det egna ställningsta-
gandet.

Man kan gratulera Dan-
mark som skapat ett medi-
cinsk-etiskt forum av en sådan
bredd och kapacitet som de
facto förmår att kommunicera
med allmänheten och på ett re-
spektfullt sätt konkretisera oli-
ka perspektiv och slutligen
komma till en rekommenda-
tion som sannolikt har en osed-
vanligt bred förankring i Dan-
mark och därför kommer att bli
lätt att implementera. •

Gruppteknik
för lekmän
med drömmar
Montague Ullman. Att för-

stå drömmens språk. 372 si-
dor. Stockholm: Natur och
Kultur, 1996. Pris ca 355 kr.
ISBN 91-27-05553-1.

Recensent: biträdande
överläkare Göran Högberg,
PBU, Fullersta gård, Hud-
dinge.

Denna drömbok heter i sin
engelska originaldräkt »Ap-
preciating dreams. A group ap-
proach». Den svenska titeln
som lockar läsare med för-
hoppningar om tolkningsnyck-
lar till drömmar är inte rättvi-
sande. Ty detta är inte en bok
om vad drömmar betyder utan
om hur man arbetar som ledare
för en drömförståelsegrupp.
Som sådan är boken mycket
bra, lugn och systematisk.

Respektfullt
om drömförståelse
Montague Ullman har ut-

vecklat en bestämd form för
grupparbete för lekmän med
drömmar. Hans undervisning
har fått bra fäste i Sverige, och
den aktuella boken vänder sig
till dem som vill bli ledare för
en drömgrupp. Ullmans metod
är att i en mindre grupp låta en
person berätta sin dröm, de
andra skall sedan utveckla
känslor och betydelser ur
drömmen som om den vore de-
ras egen. Denna teknik påmin-
ner om psykodramametodens
teknik »grupp-dubbel», där
alla i tur och ordning försöker
uttrycka sig som om de vore
den person som är i centrum för
uppmärksamheten. I Ullmans

gruppteknik är denna dubbel-
teknik central. Ullman distan-
serar sig från psykoanalytiska
tolkningar och ser i stället
drömmen som en inre vishets-
lärare. I lekmannagrupper kan
vi utforska det budskap som
just denna dröm har för just
denna individ. Ullmans metod
är mycket respektfull mot
drömmaren – drömmen blir
inte förmål för experttolkning-
ar utan reflekterad genom
gruppdeltagarnas personliga
reaktioner.

För gruppledare
Det är en systematisk bok,

som utifrån åtta faser under en
drömgruppssession beaktar le-
darens, drömmarens och
gruppdeltagarnas funktioner.
Med detta sätt att skriva bjuds
det på många upprepningar,
och boken lämpar sig bäst för
dem som vill skaffa sig kun-
skap för att själva leda dröm-
grupper. Det är kanske snart
dags för någon vårdcentral att
tillsammans med ett studieför-
bund utveckla drömgrupper.

Med Asklepios bland våra
föregångare kan det finnas skäl
att ge drömarbete en plats i vår-
den – som en metod att utveck-
la hälsofrämjande gemenskap
och intuition. •

Schizofreni i
hälsoekonomisk
belysning
M Massimo Moscarelli,

Agnes Rupp, Norman Sartori-
us, eds. Schizophrenia.
Handbook of mental health
economics and health policy.
Vol 1. 576 sidor. Chiches-
ter–New York–Brisbane: Wi-
ley, 1996. Pris £ 85. ISBN 0-
471-96108-6.

Recensent: professor Frits-
Axel Wiesel, institutionen för
psykiatri, Akademiska sjukhu-
set, Ulleråkersområdet, Upp-
sala.

Hälsoekonomi är ett allt
viktigare koncept i tider med
minskande resurser för hälso-
och sjukvården. Verksamhe-
terna måste vara kostnadsef-
fektiva, dvs behandling och åt-
gärder skall anpassas till rätt
insatsnivå och vara till nytta för
patienterna. Hälsoekonomi in-
nefattar således ett krav på ut-

värdering, och våra patienter
har rätt att kräva att insatt be-
handling har visats vara effek-
tiv. Detta är tyvärr ofta inte fal-
let inom sjukvården.

Metoder för utvärdering
Inom psykiatrin intar pati-

enter med schizofreni en sär-
ställning både ur ett individ-
och ur samhällsperspektiv.
Samhällskostnaderna för den-
na sjukdom är fortfarande den
största sedd som enskild diag-
nos och medför, trots utveck-
ling av behandlingsinsatserna,
ett svårt lidande för patienter-
na. Det är därför mycket till-
fredsställande att »Handbook
of mental health economics
and health policy» som första
volym avhandlar schizofreni.

Volymen baseras på bidrag
från tre internationella »work-
shops» inom ämnesområdet
och består av 552 sidor med 86
bidrag  redigerade av M Mos-
carelli, Milano, A Rupp, The
National Institute of Mental
Health, Rockville, och N Sar-
torius, tidigare WHO. De inle-
dande kapitlen avhandlar dia-
gnostik, symtomatologi och
skattningar av patienter med
schizofreni. En ambitiös ge-
nomgång av olika typer av be-
handlingsinsatser görs tillsam-
mans med försök till utvärde-
ring av dessa. Det är logiskt att
det i särskilda avsnitt presente-
ras metoder för utvärdering av
behandlingsprogram, kostna-
der för vården och hälsopolitis-
ka program.

Social dysfunktion
avhandlas
Vissa avsnitt är av särskilt

intresse, bl a avhandlas pro-
blem med social dysfunktion i
samband med rehabilitering.
Social dysfunktion ansågs un-
der en lång tid endast vara ett
epifenomen som inte förtjäna-
de någon särskild uppmärk-
samhet. Insatt behandling med
läkemedel eller psykoterapi
skulle ge en sådan förbättring
att andra störningar/problem
samtidigt skulle försvinna.
Denna syn har säkert bidragit
till att rehabilitering av schizo-
frena patienter utvecklats onö-
digt långsamt.

I volymen presenteras
många behandlingsmodeller,
men de redovisade utvärde-
ringarna är oftast svåröver-
skådliga eller bristfälliga till
sin karaktär. Åtgärder för att
minska stresspåverkan på pati-
enter är det säkraste sättet att

minska sjukvårdsbehovet, en
uppfattning som är väl förank-
rad i ett internationellt perspek-
tiv. Vikten av tidig interven-
tion för att förbättra patienter-
nas prognos påpekas av flera
författare. Att så är fallet före-
faller troligt, men detta återstår
dock att visa, vilket motiverar
pågående forskningsinsatser. I
flera avsnitt presenteras Case
managementprogram, och de-
ras kostnadseffektivitet disku-
teras, vilken dock inte synes
självklar.

Bredd på bekostnad
av djup
Volymens breda anslag gör

att den är av intresse utanför
den krets som är direkt ansvari-
ga för vården av de schizofre-
na. Den utgör en värdefull käl-
la för att finna relevanta refe-
renser för en fördjupad läsning.
Det breda anslaget har emeller-
tid skett på bekostnad av dju-
pet, och läsningen störs av allt-
för många upprepningar mel-
lan de olika avsnitten i stället
för att föra analysen framåt. I
vissa fall föreligger en detaljri-
kedom som är oklar till sitt syf-
te annat än för en trängre krets.

Vid läsning av volymen
framkommer det klart att vi
idag är medvetna om alla de
problem som föreligger i vår-
den av de schizofrena. Samti-
digt saknar vi utprövade lös-
ningar för dessa. Den rika flo-
ran av förslag till lösningar är
säkerligen ett uttryck för den
osäkerhet eller okunskap vi har
om syndromets patogenes. •
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Vad kostar boken?
Det händer att den uppgift
om bokpriset som Läkar-
tidningen uppger i recen-
sioner  inte stämmer med
det pris bokhandeln begär.
Vi har successivt övergått
till att ange priset i utgivar-
landets valuta, eftersom
många faktorer gör att ett
omräknat pris lätt blir miss-
visande. Valutakursen kan
variera, bokhandelns om-
kostnader likaså.
Vi vill ge våra läsare rådet
att kontrollera priset med
bokhandeln innan boken
beställs. Det händer att
kostnaden för en bok blir
upp till dubbelt så stor som
en direkt omräkning efter
valutakursen antyder.


