
utrymme på hårddisk, video-
kort Super VGA och CD-
ROM-station).

Databasen är uppdelad i
fem block, »Uppslagsverk
A–Ö», »Lagar», »Statistik»,
»Dokument» och »Bibliogra-
fi».

Uppslagsverk A–Ö
Uppslagsverket A–Ö, som i

föreliggande version är revide-
rat 1996, innehåller 4 500 ord
och artiklar, 180 bilder, 200 ke-
miska strukturformler samt nio
korta filmer. Syftet är att ge
övergripande information
inom missbruksområdet. Med
hjälp av överskådliga register
kan man snabbt och enkelt ori-
entera sig om alkohol, tobak,
narkotiska preparat och anabo-
la steroider.

Historik, farmakologi och
ruseffekter är några av de
aspekter som tas upp. Här finns
också information om narkoti-
kahandel, orsaker till miss-
bruk, lagar, förebyggande in-
satser i missbrukarlivet, be-
handlingsformer och droger-
nas roll i kulturlivet. I ett bib-
liotek har en rad slanguttryck
samlats, vilket kan vara myc-
ket användbart för den oinvig-
de som kommer i kontakt med
missbrukarvärlden.

Propagandafilmer
utan funktion
Bilder och kemiska formler

kan vara värdefulla komple-
ment till texten, medan de nio
kortfilmerna med propaganda
mot droger inte fyller någon
större funktion, utan mest upp-
tar utrymme i datorn. Vidare är
det något förvånande att ett
verk som gör anspråk på att
vara relativt heltäckande och
som är reviderat så sent som
1996 inte tar upp drogen GHB
(gammahydroxysyra). GHB
har ju sista tiden varit en aktu-
ell drog bland ungdomar, och
flera intoxikationsfall har setts
på sjukhusen runtom i landet.
På det hela taget är detta dock
en väl genomarbetad och an-
vändbar funktion som uppnår
sitt syfte att ge basal, övergri-
pande kunskap om droger.
Önskar man fördjupa sig något
mer i området får man dock
söka sig till andra källor.

Lagar
Svenska lagar och förord-

ningar som rör droger och an-
gränsande områden som hälso-
och sjukvård samt socialtjänst
finns samlade. Varje del inleds
med grundläggande uppgifter,
när lagen senast ändrades etc
och därefter följer författnings-
texten.

För en icke juridiskt skolad

person är detta ett enkelt och
överskådligt sätt att få inblick i
gällande regelverk (uppdaterat
till och med 1 januari 1996).

Statistik
Baserat på Centralförbun-

det för alkohol- och narkoti-
kaupplysning (CAN) och Folk-
hälsoinstitutets publikation
»Rapport 1995, alkohol- och
narkotikautveckling i Sve-
rige», har diagram samman-
ställts. I grafisk form visas ut-
veckling av alkohol- och nar-
kotikamissbruk, fram till och
med 1994.

Detta block är i sin nuvaran-
de form mycket begränsat och
behöver utvidgas för att bli en
användbar informationskälla.
Vidare skulle basen bli betyd-
ligt mer överskådlig om data
kunde presenteras i olika typer
av diagram beroende på det ak-
tuella syftet.

Dokument
I detta block finns ett omfat-

tande adressregister till myn-
digheter, organisationer och
företag.

Vidare har man här samlat
diverse dokument som till ex-
empel FNs fyra narkotikakon-
ventioner, handlingsplaner i
arbetet mot drogmissbruk och
listan över dopingklassade lä-
kemedel.

Bibliografier
Ca 5 000 referenser finns

med i databasen, vilka repre-
senterar ett urval av den nordis-
ka litteraturen om droger och
alkohol från 1989–93. Biblio-
teket är överskådligt, och den
som vill läsa mer av såväl fack-
som skönlitteratur har mycket
att finna här.

God orientering
Sammanfattningsvis är

»Kunskapsbas droger» en lätt-
hanterlig informationskälla
som ger god orientering inom
missbruksområdet. För dem
som inte tidigare kommit i kon-
takt med droger är »Uppslags-
verket» en användbar del med-
an de med mer förkunskaper
sannolikt har större nytta av av-
snitten om »Lagar» och »Do-
kument».

Att verket ges ut på CD-
ROM-skiva torde underlätta
successiv uppdatering till rim-
liga kostnader. Databasen kan
rekommenderas att finnas till-
gänglig på ställen där man
kommer i kontakt med drog-
missbruk. •

CD-ROM över
referenser
på missbruks-
området
En förutsättning för att spri-

da dagens enorma informa-
tionsflöde är användandet av
datorer och datakunskapsba-
ser. För att underlätta hante-
ringen av de stora databaser
som skapas har IT-företaget
Info Nordic AB sammanställt
en CD-ROM-skiva »Alconline
och Dalctraf», där referenser
till skrifter om alkohol, andra
droger och trafiksäkerhet i
samband med drogmissbruk
har samlats.

Drygt 18 000 referenser
Databasen, som är uppde-

lad i två avdelningar »Alconli-
ne» och »Dalctraf», har sedan
1980 successivt utökats och
omfattar i föreliggande version
drygt 18 000 referenser med
abstract, vilka uppdateras två
gånger per år.

Bakom »Alconline» står
CAN (Centralförbundet för al-
kohol- och narkotikaupplys-
ning), en organisation som har
till uppgift att följa och sam-
manställa information om bruk
och missbruk av alkohol och
andra droger i Sverige. CAN
bildades redan 1906 och har
byggt upp ett av Europas störs-
ta bibliotek av såväl fack- som
populärvetenskapliga skrifter
inom missbruksområdet.

Missbruk och
trafiksäkerhet
CD-ROM-skivans andra

databas »Dalctraf» är speciali-
serad på alkohol, droger och
trafiksäkerhet. Dalctraf produ-
ceras av Valverius-Medinres
Inc, ett privat, svenskt företag,
som följer och sammanställer
såväl nationell som internatio-
nell litteratur på området.

För den något datorinvigde
är Alconline och Dalctraf en
konventionell databas på CD-
ROM-skiva. Som sökverktyg
används SPIRS (SilverPlatter),
en lätthanterlig databashantera-
re för CD-baserad vetenskaplig
litteratur. Ett utförligt index gör
att det är enkelt och går snabbt
att söka önskad information.

Ifrågasätter behovet
Främst vänder sig »Alconli-

ne och Dalctraf» på CD-ROM-

skiva till dem som redan är
kunniga inom missbruksområ-
det. Då denna skara av fack-
män torde vara vana vid att
söka referenser i större databa-
ser med kontinuerlig uppdate-
ring, som till exempel Medline,
är frågan om det verkligen
finns behov av en specialiserad
CD-ROM-skiva av detta
slag. •

Linnés liv som
läkare och
stockholmare
Nils-Erik Landell. Träd-

gårdsmästaren Linné. 300 si-
dor. Stockholm: Carlsson Bok-
förlag, 1997. Pris 294 kronor.
ISBN 91-7203-187-5.

I boken »Trädgårdsmästa-
ren Linné» skildrar Nils-Erik
Landell den unge Carl Linné
som ekolog, hundra år innan
ordet ekolog myntades. Han
beskriver Linnés verksamhet
som läkare i Stockholm under
en tid fylld av magi, när många
ännu hyllade Paracelsius lära
från 1500-talet att mediciner
kunde hämtas ur växter som i
någon del hade samma utseen-
de som det organ man ville
bota.

Boken är rikt illustrerad
med hundratals vilda och plan-
terade blommor och medici-
nalväxter i färg och svart/vitt,
och här ges en mängd spännan-
de stockholmiana.

Nils-Erik Landell är överlä-
kare på Danderyds sjukhus och
ledamot i Rådet till skydd för
Stockholms skönhet och i
Svenska Linnésällskapets sty-
relse. Han har tidigare givit ut
ett par romaner och ett trettiotal
natur- och miljöböcker.
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