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Det är ofta jag under mot-
tagningsarbetet letar efter upp-
gifter i någon artikel eller bok.
Det gäller då vanligen differen-
tialdiagnostik, utredningsgång
eller behandling. För det mesta
är det ont om tid, det skall gå
fort att få fram en uppgift. En
bok av typen »French’s index
or differential diagnosis» kan
då var till god hjälp.

Boken kom ut första gången
1912 , nu föreligger den tret-
tonde upplagan. Dr French del-
tog i första världskriget och
blev senare läkare vid hovet
hos kung George V. Efter
French’s död 1951 har andra
engelska läkare tagit över an-
svaret för boken.

Bra utformning
Bokens utformning är tillta-

lande. I bokstavsordning av-
handlas på drygt 800 sidor ett
vitt spektrum av sjukdomar.
Texten är späckad med uppgif-
ter, vilket sannolikt är orsaken
till att bokstäverna är rätt små
(modell psalmbok). Jag har
testat några sjukdomstillstånd
som jag under pågående mot-
tagning brukar ta fram uppgif-
ter om.

Perifer neuropati är en van-
lig sjukdom bland allmänläka-
rens patienter. I boken finns en
bra tabell över vilka orsaker till
sjukdomen man skall tänka på,
men författaren  borde nog di-
rekt ha pekat på B12-brist och
alkoholism och inte bara skri-
vit bristsjukdomar respektive
toxiska orsaker. Det är utmärkt
att spinal stenos uppmärksam-
mas som en av orsakerna i av-
snittet om ryggsmärta, den
sjukdomen missas inte så säl-
lan både av allmänläkare och
specialister. Patienterna har
ofta svår ryggsmärta och kan
ha symtom som vid claudicatio
intermittens men perifer cirku-
lation är normal.

Ingenting om behandling
Urticaria är ett annat till-

stånd som kan föranleda
många överväganden. I boken

listas en mängd orsaker, t ex
tyreotoxikos, kollagenos, lym-
fom m m. Liksom på andra
ställen i boken står det ingen-
ting om behandlingen, det
skulle helt enkelt inte rymmas
inom bokens målsättning: att
vara ett stöd vid differential-
diagnostik.

Om en patient har feber av
okänd orsak är det praktiskt att
tillämpa en schematisk utred-
ningsgång. Här ger French´s
bok många goda uppslag, även
den i England ovanliga tulare-
min finns med.

Skönhetsfläckar
Jag hajade till när jag fann

att det under rubriken yrsel inte
står någonting om perifer neu-
ropati som orsak till yrsel. En-
ligt min erfarenhet är detta en
mycket vanlig orsak till att
äldre personer är ostadiga. Där-
emot står det en del om akusti-
kusneurinom och »subclavian
steal syndrome». Detta är dock
bara skönhetsfläckar, det är
ingen tvekan om att detta är en
matnyttig bok. I boken finns
flera bilder på nakna männi-
skor utan övertäckta ögon.
Detta anser jag vara mycket oe-
tiskt.

Spänner över
många specialiteter
När man slår upp diarré för-

tecknas förutom de klassiska
orsakerna infektion, inflamma-
toriska tarmsjukdomar, malab-
sorption och tyreotoxikos även
ventrikelresektion, alkoholism
och nedsatt cirkulation i tar-
men m m. Drygt 40 olika till-
stånd kan (men bör inte alltid!)
övervägas. Det är enkelt att
snabbt sätta fantasin i rörelse
och fundera över både vanliga
och ovanliga sjukdomar. Gi-
vetvis skall även allmänläkare
ibland leta efter det som är säll-
synt.

Vad orsakar dubbelseende
på bara ett öga? Svar: grå starr
eller oregelbunden hornhinna
efter inflammation/skada. En
depression kan orsakas av en
lång rad faktorer såsom hypo-
tyreos, subduralhematom och
betablockerare. Den som an-
vänder boken fortlöpande un-
der mottagningsarbetet får
många diagnostiska förslag.
Roligt! Andra utmärkta avsnitt
är dermatomen i benen (ischi-
as), orsaker till hematuri, vita
fingrar och svullnad i poplitea-
området.

Boken spänner över många
specialiteter. För att kunna an-

vända den (och sovra i diag-
nosförslagen) krävs nog en hel
del egen erfarenhet och en viss
fingertoppskänsla, annars kan
man lätt bli villrådig och få
svårt att fatta beslut.

Sjukdomar och symtom är
uppställda i bokstavsordning
men dessutom finns det ett al-
fabetiskt register i slutet, efter-
som en sjukdom kan ha flera
namn: i textdelen beskrivs urti-
caria under w (weals) men i det
alfabetiska registret finns ordet
urticaria med. 

Många goda uppslag
Sammanfattningsvis är det-

ta en bra bok, som snabbt kan
ge många goda uppslag till dif-
ferentialdiagnoser och utred-
ningar. Den är utmärkt att an-
vända i det dagliga  mottag-
ningsarbetet. •

Psykoanalytisk
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Stanley Ruszczynski, red.
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Denna antologi har förfat-
tats av sju terapeuter vid Tavis-
tock Marital Studies Institute,
TMSI, som är lierat med Tavi-
stock Institute of Medical Psy-
chology och med Tavistock
Clinic. Alla författarna har un-
der lång tid samarbetat i famil-
jerådgivningsverksamheten
vid  TMSI.

I elva välskrivna kapitel be-
skrivs verksamheten vid TMSI
samt parterapiarbetets villkor,
möjligheter och begränsningar
sedda med psykoanalytisk in-
fallsvinkel.

Tavistock Clinic, som är en
av världens bäst kända behand-
lings-, forsknings- och utbild-
ningsinstitutioner för olika for-
mer av psykoanalytisk psyko-
terapi, tillkom 1920. I bokens
första avdelning skisseras dess
utvecklingshistoria. Den är
ganska okänd i Sverige utanför
specialisternas krets, dvs fa-
miljerådgivningsbyråerna, och

erbjuder intressant läsning inte
minst därför.

Koncentration på paret
På TMSI, liksom vid Stock-

holms stads familjerådgiv-
ningsbyrå, har familjerådgiv-
ningen i stor utsträckning kon-
centrerat sitt arbete på paret
och mindre på deras barn eller
på flera generationer av (den
utvidgade) familjen, vilket
man gjort i (annan) familjetera-
pi. Gemensamt för båda län-
dernas familjerådgivning har
också varit att man från början
baserat sin metodik och teori
på psykoanalytiska teorier, i
London främst engelsk ob-
jektrelationsteori (D Fairbairn,
W R Bion, M Klein och D W
Winnicott). Båda organisatio-
nerna har också genomfört me-
todutvecklingar som förblivit
omotiverat underskattade och
bedrivit högklassigt behand-
lingsarbete, som dokumente-
rats på tok för litet. Därför är
denna bok om parterapi från
TMSI mycket välkommen, och
den bjuder på kunskapsrik läs-
ning.

Föreläsningar
i fyra avsnitt
Bokens andra huvuddel in-

nehåller fyra kapitel om hur
»personkemin» mellan makar
inverkar på djupet, i omedve-
ten inbördes kommunikation
och i partnerval. Viktiga av-
snitt diskuterar hur nära rela-
tioner utvecklas och vidmakt-
hålls genom en central meka-
nism av inbördes »härbärge-
ring» (eng »containing», ter-
men använd både av W R Bion
och av C G Jung).

I bokens tredje del diskute-
ras förhållandet mellan indivi-
dualitet och parförhållande,
hur parrelationen kan bli gro-
grund för personlig växt och
mognad men också hur kon-
flikter och svek kan hota indi-
viduell identitet och integritet.

I de två sista kapitlen, som
bildar den fjärde delen av bo-
ken, berörs det terapeutiska
förhållningssättet. Vart och ett
av de fyra huvudavsnitten in-
leds föredömligt av en sam-
manfattning skriven av bokens
redaktör. Boken avslutas med
sakregister och en referenslista
som upptar 145 titlar.

Det skall sägas att boken
kräver förkunskaper i psyko-
dynamisk teori hos sina läsare.
Underlaget till bokens kapitel
har, med ett undantag, utgjort
föreläsningar i olika utbild-
ningar som TMSI drivit. För
utövande psykoterapeuter,
psykologer och socionomer
och för andra terapeuter inom
psykiatrisk eller social vård
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