
några grundläggande kunska-
per om metabolism, vilka lig-
ger till grund för en resa genom
kroppens fysiologi under helt
normala och en del sjukdoms-
och stresstillstånd. Frayn bör-
jar nästan bokstavligen på tall-
riken med mat och följer sedan
födans resa genom mag–tarm-
kanalens absorbtion, via v por-
ta och lymfa till levern och
kroppens olika organ.

I löpande text beskrivs med
en förbluffande självklar enkel-
het födans komponenters (kol-
hydrat-, protein- och fettmeta-
bolism) öden i olika organ.
Först varje komponent för sig
och sedan integrerat. Hormo-
nernas reaktioner på födointag
och dess effekter belyses med
samma enkla elegans. Slutligen
tar författaren upp några speci-
ella, men ändå helt vanliga, till-
stånd som innebär särskild be-
lastning för kroppens ämnes-
omsättning, eller som har stor
klinisk relevans (t ex fettet och
ateriosklerosen).

Basala kunskaper
i lättläst form
Genomgående i boken lö-

per en basal historia, som hela
tiden kompletteras med enkla
och pedagogiska figurer med
tillhörande text där mer detal-
jerad information framställs.
Varje kapitel avslutas med
mycket adekvat fördjupnings-
litteratur, i form av läroböcker
eller översiktsartiklar.

Frayn skriver i sitt förord att
han med denna bok vill rikta
uppmärksamheten på att ett
flertal viktiga grundförutsätt-
ningar och reglermekanismer
för vår basala ämnesomsätt-
ning måste betraktas utifrån
hela kroppen, och inte enbart
isolerade i komponenter i cel-
ler. Efter att ha läst boken mås-
te jag konstatera att han lyckats
övertyga åtminstone denne lä-
sare om att all den information
som strömmar fram ur mole-
kylärbiologisk forskning i allt
högre takt, kommer att bli oer-
hört intressant att integrera i
det perspektiv Frayn vill föror-
da, nämligen hela kroppen.

Det är svårt att hitta några
svagheter i denna bok. Det
enda som kan beklagas är att
författaren valt att inte ta upp
en översikt om traumametabo-
lism, ett område där Dr Frayn
tidigare länge var verksam och
innehar en djupgående kun-
skap. Det hade varit utomor-
dentligt bra komplement, vil-
ket hade gjort boken i det när-
maste komplett.

Sammanfattningsvis ger
den här relativt korta boken på
ett utomordentligt trevligt sätt
en översikt över ett område

som alltför ofta betraktats som
tråkig basal medicinarkun-
skap, men som det likväl är
fundamentalt för varje kliniker
att känna till. Den kan därför
rekommenderas varje kollega
som, på ett mycket trevligt och
underhållande sätt, vill friska
upp ringrostiga kunskaper om
basal ämnesomsättning. Boken
borde också granskas av lärare
i fysiologi och medicinsk kemi
på grundkursnivå, där jag kan
föreställa mig att den kan passa
in som en inspirationskälla för
medicinstudenter och samti-
digt som kompletterande över-
sikt till mer detaljerad littera-
tur. Helt säkert borde varje
handledare inom ämnen som
rör klinisk forskning inom me-
tabolism läsa den här boken,
för att sedan kunna rekommen-
dera den till sina forskarstude-
rande.

Boken utgör den första i en
planerad serie, och det ska bli
spännande att se om de nästföl-
jande bidragen kommer att hål-
la samma höga klass. •

Mästrande
»informations-
skrift» om döden
Lars Wikander. Bryt döds-

tystnaden! 138 sidor. Stock-
holm: Förlagshuset Gothia,
1996. Pris ca 175 kr. ISBN 91-
7205-045-4.

Recensent: leg psykolog
Eva Håkansson, centrum för
kriskunskap, Samhällsmedicin
Syd, Huddinge.

Under året har det kommit
en ny bok om vårt förhållande
till döden och om sorgen som
följer när döden drabbar någon
av våra kära. Det finns ett fler-
tal sådana böcker som kommit
ut de senaste åren, ofta författa-
de av personer som i sitt arbete
mött många människor i sorg.
En del av dessa böcker har en
mer professionell målgrupp
medan andra riktar sig till dem
som just drabbats av sorg eller
till dem som vill veta mer av ett
allmänt intresse, utan att själv
för närvarande vara i sorg. Inte
sällan är böckerna skrivna av
verksamma sjukhuspräster och
ibland av de efterlevande själva.

Den här boken riktar sig inte
i första hand till dem som på
olika sätt står nära döden utan

till de »friska och starka». »Det
är meningsfullt att befatta sig
med döendets och dödens pro-
blem medan man befinner sig i
bästa välmåga», säger författa-
ren i förordet till sin bok. I en
mening håller jag med författa-
ren, men samtidigt menar jag
att det är både normalt och ofta
sunt att inte ständigt gå om-
kring och tänka på dessa frågor
livet igenom, även om ett allt
för stort förnekande av dödens
realiteter i livet ofta förvärrar
våra möjligheter att bemästra
de frågor som döden ställer då
vi möter den i våra liv.

Det finns något provoceran-
de i bokens tilltal som i stället
för att uppmuntra till reflektio-
ner och diskussioner känns
mästrande och tillrättavisande.
Det finns mycket av hur det
skall vara ställt i relation till
»det felaktiga» i hur det nu ofta
är.

Utökade tidningsartiklar
Bokens författare har tidi-

gare arbetat inom hälso- och
sjukvården. Den närmare kon-
takten med frågorna som bo-
ken behandlar har han fått ge-
nom sina extraarbeten som bi-
träde bl a inom åldringsvård
och på sjukhem. Sedan han slu-
tade sin tjänst som personal-
konsulent inom Landstingshäl-
san i Södra Älvsborgs län före-
läser han i ämnet runt om i lan-
det. Han är också en skönlitte-
rär författare.

Denna bok är en utökad be-
arbetning av en serie på sju ar-
tiklar från Borås Tidning från
våren 1995. Möjligen är det
denna bakgrund som gör att
boken gapar över så många och
stora frågor på samma gång
och att tonfallet känns litet
onödigt tillspetsat. Det är en
sak att skriva artiklar i dags-
pressen kopplade till en fråge-

spalt. En helt annan sak är att
sammanställa en bok och med
denna nå ut till personer som
författaren ju själv menar inte
brukar befatta sig med de frå-
gor som boken tar upp.

Tankeväckande
för vårdpersonal
Boken tar upp döendet och

vården av döende människor,
vad som sker konkret när en
människa dör, om egna önske-
mål när det gäller begravning
och dylikt, om organdonation,
om anhörigas sorg och behov
av respekt och stöd samt om det
viktiga att inte hålla barn utan-
för så stora händelser i en fa-
miljs liv.

Så långt uppfattar jag boken
egentligen mest som en infor-
mationsskrift till människor i
behov av stöd och kunskap in-
för mötet med anhörigas eller
egen förestående död.

Till en del ser jag också att
boken här vill åstadkomma de-
batt och eftertanke hos perso-
nal inom hälso- och sjukvår-
den. Det skadar inte. Med krav
på högre effektivitet med sam-
tidigt krympande ramar finns
en risk att omsorg och omvård-
nad av dem som sjukvården
inte kan bota får stryka på foten
för de snabba insatsernas vård
och behandling.

Mer debattbok än
informationsbok
Några kapitel tar upp mer

kontroversiella frågor om t ex
livstestamente och dödshjälp
och om »nära döden»-upple-
velser. Dessa är de två längsta
kapitlen i boken och gör den
mer till debattbok än informa-
tionsbok.

Författaren är öppen med
var han själv står i dessa frågor
och argumenterar för sin över-
tygelse. Det är naturligtvis ut-
märkt i en artikel eller debatt-
bok men att ta upp dessa frågor
här bland sådant som för övrigt
mest är av informationskarak-
tär känns tveksamt. Vad vill
författaren egentligen och vem
vill han nå med sin bok blir där-
för frågan som står kvar efter
läsningen.

Denna bok blir därför inte
en av de böcker jag kommer att
rekommendera vare sig till
vänner och bekanta, till anhöri-
ga till svårt sjuka och döende
eller till dem som har sorg.
Som debattbok för vårdperso-
nal är den för tunn.

Det är synd att författaren
inte med sin goda avsikt delade
upp sitt stoff och mer anpassa-
de innehållet till den målgrupp
han bestämt sig för. Det är svårt
att både äta upp kakan och ha
den kvar. •
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