
Högaktuell
och entusiasme-
rande etikbok
Göran Collste. Inledning

till etiken. 92 sidor. Lund: Stu-
dentlitteratur, 1997. Pris ca 135
kr. ISBN 91-44-00055-3.

Recensent: riksdagsleda-
mot Chatrine Pålsson, leda-
mot i statens medicinsk-etiska
råd, Fliseryd.

Göran Collstes bok »Inled-
ning till etiken» har god kva-
litet och är högaktuell. Boken
har mycket att ge alla, men är
särskilt angelägen för personal
verksam inom hälso- och sjuk-
vård, utbildning och forskning.
Boken lämpar sig väl att arbeta
med i studiecirkelform, där det
också ges utrymme för diskus-
sion.

Jag har aldrig tidigare läst
en bok med den inriktningen.
Boken besvarar inte alla frågor,
men den stimulerar på ett på-
tagligt sätt till egna fundering-
ar och ställningstaganden.

Inspirationskälla
för diskussion
Collstes bok är en utmärkt

inspirationskälla för vidare dis-
kussion i det angelägna ämnet
etik. Titeln på boken är bra.
Den understryker att det krävs
kunskap för att kunna ta ställ-
ning.

I samhällsdebatten kan man
lätt få intryck av att medvetan-
de om etikens betydelse är en
garanti för riktiga beslut. Det är
fel. Etik är inget omslagspap-
per som vi slår in våra åsikter i.
Etik existerar inte i lufttomma
rum.

Etik är inte heller något som
är liktydigt med rådande prax-
is. Vi kan inte enbart orda om
etik. Vi måste tala om etikens
rötter.

Författaren har på ett före-
dömligt sätt beskrivit de olika
etiska principerna. Boken sti-
mulerar till reflektion över vil-
ken etik som råder. När en bok
resulterar i uppvaknande och
intresse har säkert författaren
lyckats.

Efterlyser etisk
debatt i samhället
Bokens bredd bekräftar

också att en etisk hållning på-
verkar alla samhällsområden.
Ett samhälle kan aldrig vara
etiskt neutralt. Det kitt som
binder samman måste uppfatt-
ningsmässigt delas av majori-
teten. Annars fungerar inte
samhället. När det gäller trafik
så är det naturligt med gemen-

samma regler. Det duger inte
att argumentera med myndig-
hetsålder eller antalet körkorts-
år. Boken stimulerar till efter-
tanke och ställer den enskilde
inför ett vägval; ett vägval där
den fortsatta resan kräver med-
vetenhet  för att komma rätt.
Sökandet är ett bra sätt att hitta
fram!

I kapitlet: »Moralen som
samhällets kitt» tas dessa frå-
gor upp. Det ger igenkännande
och »aha-upplevelser». De se-
naste årens politiska skandaler
bekräftar också att det krävs en
tydligare samhällsdebatt om
etikens betydelse.

Hade den etiska debatten
hållits levande hade vi säkerli-
gen sluppit många personliga
tragedier.

Varje människa
är sig själv närmast
Då kommer vi naturligt in

på nästa område som jag vill
beröra. Avsnittet »Etisk ego-
ism». Där känner vi människor
igen oss. Många har lätt att i ne-
gativa ordalag kritisera när
andra gör fel. Men saken kom-

mer i ett annat läge när det gäl-
ler oss själva eller våra närmas-
te. Då känner vi bakgrunden,
och handlingen blir acceptabel.
Det har författaren bra exempel
på. Ett annat exempel är den si-
tuation som vi har i sjukvården.
Många anser att vårdköer är
naturliga, men bara till den dag
man själv eller någon i ens när-
maste omgivning drabbas. Då
blir plötsligt långa köer oac-
ceptabla. Enligt människovär-
desprincipen är det lika viktigt
att ge alla en lika snabb och bra
vård. Utgångspunkten om alla
människors lika värde stämmer
till eftertanke. Det som är av-
görande för trovärdigheten om
våra etiska utgångspunkter är
inte vad vi säger utan vad vi
gör.

Tack författaren
Tack för boken »Inledning

till etiken»! Jag hoppas den
ska öka det etiska medvetan-
det, stimulera till ställnings-
tagande och entusiasmera till
fortsatt debatt. En debatt som
kan bli både rolig och utveck-
lande!! •

Hedervärd
hepatologisk
referensbok
Neil Kaplowitz, ed. Liver

and biliary diseases. 2 ed. 783
sidor. Baltimore–Philadel-
phia–London: Williams &
Wilkins, 1996. Pris ca 2 380 kr.
ISBN 0-683-04545-8.

Recensent: docent Daniel
Schmidt, överläkare, medi-
cinkliniken, S:t Görans sjuk-
hus AB, Stockholm.

För två år sedan recensera-
de jag på denna plats »Diseases
of the gut and pancreas» en då
nyutkommen referensbok i
gastroenterologi från Storbri-
tannien. Bedömningen blev att
boken var omfattande och än-
damålsenlig men inte heltäck-
ande, eftersom hepatologin
saknades. Jag ansåg att den väl
försvarade sin plats i den gas-
troenterologiskt intresserade
läkarens bokhylla men att den
borde kompletteras med en he-
patologisk referensbok.

Efterlyst komplement
Nu har jag nöjet att recense-

ra det åsyftade komplementet,
nämligen andra upplagan av
»Liver and biliary diseases» un-
der redaktörskap av Neil Kaplo-
witz, professor och gastroente-
rologchef vid University of
Southern California i Los An-
geles. Boken är 783 sidor tjock
och utgår helt och hållet från
USA. Alla 70 författarna är
amerikaner, och drygt en tredje-
del kommer från Californien.

Den föreliggande andra
upplagan trycktes 1996 och
den första 1992. I förordet till
båda upplagorna nämner Neil
Kaplowitz att boken vänder sig
till den hepatologiskt intresse-
rade medicinaren eller gastro-
enterologen men inte till super-
specialisten i hepatologi. Den-
na målgruppsbeskrivning
stämmer ganska väl in på nu
aktuell recensent. Vidare fram-
hålls i förordet att man valt att
lista rekommenderad fördjup-
ningslitteratur i stället för de-
taljerade referenser. Med tanke
på syftet med boken har detta
varit ett riktigt val, och den re-
kommenderade fördjupnings-
litteraturen visar sig huvudsak-
ligen vara från 1990-talet.

Väl avvägd helhet
Boken består av 44 kapitel

och ett ändamålsenligt alfabe-
tiskt register. Kapitlen är upp-
delade på sju sektioner, varav
de första omfattar leverns
struktur, funktion och patofy-
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siologi och den tredje omfattar
diagnostik. Två följande sek-
tioner innefattar akuta och kro-
niska leversjukdomar samt
andra hepatologiska tillstånd.
Sektion sex avhandlar kompli-
kationer till leversjukdom och
deras behandling. Avslut-
ningssektionen handlar om
gallvägssjukdomarna.

Redaktören har valt att ren-
odla molekylärbiologiska, im-
munologiska, virologiska, ge-
netiska och biokemiska meka-
nismer bakom uppkomsten av
de olika leversjukdomarna i
patofysiologisektionen. Denna
sektion blir därför tungläst för
en praktiskt verksam gastroen-
terolog utan aktuell teoretisk
beläsenhet. Alla de därpå föl-
jande sektionerna med gedigen
klinisk utgångspunkt är väl-
skrivna, lättlästa och fullödiga.
Kapiteldispositionen är didak-
tisk med en inledande översikt
och en avslutande sammanfatt-
ning. På varje sida däremellan
finns för området viktig nyck-
elkunskap markerad med fet
stil. Det rör sig då om en eller
två meningar per sida. För att
snabbt inhämta den viktigaste
kunskapen i ett kapitel räcker
det att läsa nämnda avsnitt. Il-
lustrationer och tabeller är
överlag tydliga. Färgbilder,
framför allt avseende vävnads-
mikroskopi finns samlade på
tolv sidor något före bokens
mitt. Hänvisningen till dessa
färgbilder är tydlig även om
den tillhörande texten kan fin-
nas på andra ställen i boken.

Kapitlet om portal hyper-
tension är en i raden av många
välskrivna innehållsrika och
välillustrerade texter. Här be-
skrivs ingående de olika idag
föreliggande alternativen till
medicinsk, endoskopisk, ra-
diologisk och kirurgisk hemo-
stas vid blödande esofagusva-
ricer. När det gäller de icke-
medicinska alternativen är det
välkänt att dessa antingen ger
en sämre hemostas med mind-
re risk för leverkomautveck-
ling eller en bättre hemostas
med större risk för leverko-
mautveckling. Ett intressant
kirurgiskt alternativ beskrivs
(se figuren) där esofagustrans-
sektion kombinerat med ome-
delbar resutur åstadkommes
genom avfyring av ett anasto-
mossutureringsinstrument in-
troducerat i esofagus transab-
dominellt via en anterior gast-
rostomi. Metoden beskrivs
som ett begränsat kirurgiskt in-
grepp, där de hittillsvarande re-
sultaten är lovande och där god
primär hemostas åstadkommes
utan att leverkomautveckling
underlättas. När det gäller akut
farmakologisk hemostas nämns

konstigt nog inte den lovande
vasopressinanalogen Glypres-
sin, som ännu inte är registrerad
i Sverige.

Små randanmärkningar
Trots den välavvägda hel-

heten kan man som svensk
gastroenterolog tillåta sig någ-
ra små randanmärkningar: Vid
behandling av autoimmun he-
patit anges att man inte vinner
några fördelar med att inleda
behandlingen med en högre
prednisolondos. Att under-
hållsdosen bör vara så låg som
möjligt är givetvis inte kontro-
versiellt, men en snabbare in-
sättande effekt uppnås nog
ändå med en högre begynnel-
sedos. När det gäller primär bi-
liär cirros (PBC) diskuteras
inte olikheter beträffande kli-
nik och förlopp mellan granu-
lomatös och icke-granuloma-
tös PBC. I kapitlet om biokemi
vid leversjukdomar diskuteras
utförligt om alfa-1-antitrypsin-
bristens betydelse för upp-
komst av leversjukdom, men
det nämns inte att alfa-1-anti-
trypsin också är ett viktigt akut
fasprotein vid diagnostik av le-
versjukdomar.

Svenska referenter
I sektionen om gallvägssjuk-

domar är redogörelsen för kli-
nik och terapi vid sfinkter Oddi
dyskinesi något ofullständig. I
denna sektion roade jag mig
med att undersöka hur många
svenska referenser en sådan här
genomamerikansk bok anger.
Jodå, beträffande svenska kirur-
ger refereras endast gruppen
runt J Svanvik, men medicinska
gastroenterologer från såväl
Umeå och Stockholm som Gö-
teborg refereras.

För all hepatologisk
verksamhet
Det sammanfattande omdö-

met blir att Neil Kaplowitz har
all heder av en utmärkt refe-
rensbok i hepatologi. Den bör
finnas tillgänglig på alla sjuk-
hus där hepatologisk verksam-
het i någon form förekommer,
och sådan förekommer ju gi-
vetvis i större eller mindre ut-
sträckning på alla sjukhus. •

CD-rom för
radiologer och
lungläkare
Jeffrey S Klein, Alexander

Baxter, Eric Oesterle. Tho-
racic imaging. CD-ROM.
Plattform: Macintosh, PC.
New York: Churchill Livings-
tone, 1996. Pris £ 75. ISBN 0-
443-07701-0.

Recensent: docent Björn
Thorvinger, överläkare, tho-
raxröntgen, Universitetssjuk-
huset i Lund.

För en bibliofil, som kan
njuta av en ny boks såväl yttre
som inre kvaliteter, kan en CD-
ROM med bifogade anvisning-
ar i ett litet häfte till en början
te sig lite »fattig». Väl installe-
rat i datorn uppskattar man
dock genast mediets möjlighe-
ter, inte minst inom ett område
som röntgendiagnostik.

»Rad notes» kan installeras
valfritt i Macintosh eller PC-
miljö. För att få in hela innehål-
let krävs 130 megabytes ledig
hårddisk, men då får man i gen-
gäld tillgång till bilderna blixt-
snabbt. Installerar man bara
styrfunktionerna räcker det
med en tiondel så stor plats på
hårddisken, då kommer bilder-
na fram på några sekunder.
Vad man än väljer är anvis-
ningarna enkla att följa.

Fallbeskrivningar
Första delen av »Rad notes»

består av drygt 75 fallbeskriv-
ningar. Var och en av dem be-
står av en till fem bilder, mesta-
dels lungfrontaler, men även
datortomografi, magnettomo-
grafi eller angiogram. Bilderna
kan förstoras i flera steg vid be-
hov. Upplösningen är mycket
god, men ibland räcker inte
gråskalan riktigt till. De pato-
logiska förändringarna som
skall illustreras kan emellertid
undantagslöst upptäckas.

Man kan klicka fram be-
skrivningar av fynden, diffe-

rentialdiagnoser, riktig dia-
gnos med rikhaltig information
om tillståndet samt några refe-
renser. Alltifrån alldagliga dia-
gnoser till extrema sällsynthe-
ter finns med i god blandning.

Upplysningar om ett
hundratal diagnoser
Förutom fallbeskrivningar-

na finns ett hundratal diagnoser
med röntgenfynd, klinik och
referenser – allt mycket väl-
gjort. Vidare finns en del frågor
med gömda svar som kan
klickas fram.

»Rad notes» lämpar sig bäst
för radiologer under utbildning
men kan vara av värde för ex-
empelvis lungläkare. Detta
program rekommenderas för
alla röntgenkliniker som har lä-
kare under utbildning. •
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Figuren visar resutur med
anastomossuturerings-
instrument.

Läkartidningen
väljer böcker

och recensenter
Läkartidningens bokre-
daktion får då och då in re-
censioner som kommit till
genom att författare eller
utgivande förlag, särskilt
läkemedelsföretag, vidta-
lat en läkare att anmäla bo-
ken. Sådana recensioner
tackar redaktionen nej till.
Bokredaktionen väljer ut
de böcker som skall anmä-
las och vidtalar skribenter.
Vi välkomnar tips om nya
utländska böcker som är
av stort värde för Läkartid-
ningens läsekrets – men
tag kontakt med bokre-
daktionen innan du skriver
någon anmälan spontant!
Risken för dubbelarbete
är stor.
Med hänsyn till det be-
gränsade utrymme som
finns för bokanmälningar
recenserar Läkartidning-
en normalt inte skrifter
som har anknytning till
marknadsföring av före-
tag eller produkter. Om
sådant material ger anled-
ning till välgrundad kritik
kan den framföras i tid-
ningens debattspalter.

Ny bokredaktör!
Sedan årsskiftet 96/97 är
Gun Berefelt ny bokredak-
tör efter Yngve Karlsson.
Adress: Läkartidningen,
Box 5603, 114 86 Stock-
holm
Telefon: 08-790 34 80


