
derlätta detta följer sedan tven-
ne ordlistor: en med dermato-
logisk och en med oftalmolo-
gisk terminologi.

Självfallet finns allt detta att
läsa på andra ställen i litteratu-
ren. Men det har ett stort värde
att få all denna kunskap sam-
manställd och med ett högklas-
sigt och rikligt bildmaterial,
som bokstavligen öppnar ögo-
nen på läsaren angående vid-
den av problemkomplexet
inom den andra specialiteten,
en kunskap som annars är svår
att enkelt få tillgång till.

Inte helt uppdaterad
Böcker av denna typ  är pro-

duktionsmässigt tunga, vilket
framgår av referenslistorna
som är omfattande men endast
har enstaka referenser från
1994. Detta medför att områ-
den med snabb utveckling som
t ex genetik och antiviral be-
handling inte är helt uppdatera-
de, men inget tryckt medium
kan idag vara det.

För referensbiblioteket
Detta är inte en bok för

sträckläsning, men den hör de-
fintivt hemma i det referens-
bibliotek alla hud- och ögonk-
liniker bör ha tillgång till. För
hur skall man annars veta vad
Trantas prickar vid atopisk der-
matit är – de finns inte ens om-
nämda i den vanliga dermato-
logiska bibeln, Rooks »Text-
book of dermatology». •

Ifrågasättande
om våra dogmer
rörande organ-
transplantation
Stewart J Youngner, Renée

Fox, Laurence J O’Connell.
Organ transplantation. 
Meanings and realities. 290
sidor. Madison: The Universi-
ty of Wisconsin Press, 1996.
Pris £ 32. ISBN 0-299-14960-
9.

Recensent: biträdande
överläkare Ingvar Karlberg,
socialmedicinska avdelning-
en, Vasa sjukhus, Göteborg.

I boken »Organ transplanta-
tion. Meanings and realities»
redovisas förklaringar till det
stora intresse som människor
visar för organdonation och
andra åtgärder som kan bli ak-
tuella med kroppen efter dö-
den. Boken är en sammanfatt-
ning av en process som pågått
under ett par år vid Park Ridge

Center for the Study of Health,
Faith, and Ethics in Chicago.
Den bygger på upprepade sam-
tal mellan etiker, medicinhisto-
riker och kliniker. Genom att
träffas och samtala har gruppen
skaffat sig en gemensam platt-
form från vilken deras uppfatt-
ningar och åsikter redovisas.
Trots den gemensamma platt-
formen är de personliga åsik-
terna starkt åtskilda i antolo-
gin.

Två nya lagar
Sverige fick 1996 två nya

lagar, dels om transplantation
(SFS 1995:831), dels om ob-
duktion (SFS 1995:832). Bak-
om dessa båda lagar låg emel-
lertid både utredningar, propo-
sitioner och betänkanden där
»transplantationer och obduk-
tioner» behandlades samlat.
Denna sammanblandning har
under hela utredningstiden
starkt kritiserats bl a av trans-
plantationskoordinatorer och
andra med erfarenhet av dona-
tionsarbete. I boken »Organ
transplantation. Meanings and
realities» behandlas dessa båda
områden av vissa författare
som ett gemensamt problem.
Det är framför allt medicinhis-
torikerna som drar slutsatser
bakåt mot utnyttjande av krop-
par och organ för dissektion i
undervisning och forskning.
Medicinetikerna har en något
annorlunda bild där just fråg-
an om det altruistiska i organ-
donation tillåts särskilja denna
från de ingrepp som görs efter
döden i samband med obduk-
tion. För klinikern i gruppen
finns ingen koppling.

Icke-oral kannibalism
Just när det gäller frågan om

organomhändertagande disku-
terar flera av etikerna hur or-
dets makt över tanken har till-
låtits styra lagstiftning och all-
män praxis. Det engelska ordet
»harvesting» (skördande) för
tankarna till grönsaker snarare
än till mänskliga varelser. Det
innehåller också ett inslag av
kannibalism, och man konsta-
terar att i mycket konkret me-
ning rör sig organtransplanta-
tion verkligen om en sorts icke-
oral kannibalism genom att
»flesh and blood» från en män-
niska överförs in i en annan.
Sådan kannibalism kan tjäna
till överlevnad, vilket förvisso
ofta är fallet i transplantations-
ändamål. Det kan röra sig om
»rituell kannibalism», som in-
nebär att vissa egenskaper kan

överföras från en människa till
en annan. Även detta är fallet
vid transplantationer. Avsnittet
avslutas med konstaterandet att
plastbehållare och kylväskor
för transport av organ för trans-
plantation ofta är de samma
som för transport av matvaror.

Värdet med antologin är hit
att ifrågasätta alla våra dogmer
och förutfattade meningar.
Detta är viktigt nog men den
viktigaste delen tycker jag är
den som handlar om huruvida
man ska acceptera och stödja
en marknad för donation av or-
gan.

Gåva eller handelsvara?
Med donation avser vi i all-

mänhet att ge bort pengar eller
andra föremål oftast av altruis-
tiska skäl och utan annan er-
sättning än erkänsla. Så är för-
hållandena även inom trans-
plantation. Vi talar om organ-
donation, och vi förutsätter att
detta sker utan särskild ersätt-
ning till någon. De internatio-
nella transplantationsförening-
arna har i sina stadgar förbud
för medlemmarna att delta i
köp- och säljförfaranden med
organ. Även den verksamhet
med betalda donatorer som fö-
rekommer i Indien och Irak
fördöms i allmänhet av dessa
organisationer. Emellertid
minskar antalet tillgängliga or-
gan samtidigt som efterfrågan
och köer ökar. Frågan om »re-
warded gifting» har därför
rests om och om igen.

I boken påpekas att dona-
tion i sig innebär att något över-
lämnas utan särskild ersätt-
ning. Begreppet »rewarded
gifting» är därför i sig omöjligt.
Antingen rör det sig om ersätt-
ning eller om donation. En rad
argument för och emot redovi-
sas både av etiker och av klini-
ker. Det är framför allt två ar-
gument mot som förtjänar att
lyftas fram. Det ena är att or-
gandonation av tradition, och
med en djup förankring i be-
folkningen, är en helt och hål-
let altruistisk aktivitet, och var-
je form av affärsmässighet, an-
tingen i form av ersättning till
familjen eller i andra former,
skulle störa denna grundläg-
gande inställning och orsaka
mycket större skada än nytta.

Det andra argumentet mot
är personalens inställning till
organdonation. Anledningen
till att antalet tillgängliga organ
minskat är dels att olycksfall
och andra sjukdomstillstånd
som leder till möjlig orgando-

nation minskat, dels att möjliga
organ inte erbjuds. Den första
delen kan endast ses positivt.
Den andra delen däremot beror
i stor utsträckning på informa-
tion till allmänheten, den all-
männa inställningen i samhäl-
let men kanske framför allt på
den berörda personalens in-
ställning. I boken är det särskilt
personalens roll som lyfts fram
som det andra argumentet mot
»rewarded gifting». Om det är
så att motstånd bland persona-
len mot denna verksamhet spe-
lar stor roll då kommer inte hel-
ler ersättning till familjen att
innebära någon fördel utan
snarast även i detta avseende
en nackdel.

En svensk grupp
behövs
Diskussionen om »reward-

ed gifting» har varit aktuell
även i Sverige i flera omgång-
ar. »Organ transplantation.
Meanings and realities» redo-
visar frågan från många syn-
punkter, dock inte alla. För den
som är intresserad av dessa frå-
gor rekommenderas boken
varmt. Den är lättillgänglig,
och avsnitten är starkt person-
ligt färgade med praktiska ex-
empel från den egna erfarenhe-
ten. Det vore spännande om en
liknande samtalsgrupp kunde
etableras och resultera i en mot-
svarande rapport om svenska
förhållanden. •
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Kan du anmäla
läromedel
på CD-ROM?
Allt fler förlag ger nu ut
medicinska läromedel på
CD-ROM, ofta parallellt
med publicering i bok-
form. Läkartidningen kom-
mer framöver att anmäla
sådana produkter, och vi
vill därför ha kontakt med
fler anmälare som har till-
räcklig erfarenhet av tek-
niken – och givetvis till-
räcklig kompetens inom
respektive specialitet –
för att kunna anmäla CD-
ROM-produktioner.
Även om vi i förlagskata-
loger etc fortlöpande sö-
ker efter nya intressanta
produktioner, välkomnar
vi tips om sådana nya
verk.
Anmäl intresse genom att
skriva några rader till bok-
redaktör Gun Berefelt,
Läkartidningen, Box 5603,
114 86 Stockholm.


