
torde den vara väl tillgänglig,
liksom inom psykoterapiut-
bildningar av skilda slag,
främst, men inte endast, i ut-
bildningar i familjeterapi och
parterapi.

Psykoanalytiskt
perspektiv
Den svenska upplagan har

fått undertiteln »ett psykoana-
lytiskt perspektiv», vilket är
högst rättvisande. På bästa sätt
tillämpar dess olika författare
centrala, huvudsakligen brittis-
ka, psykoanalytiska grundbe-
grepp och fördjupar och vida-
reutvecklar deras innehåll. Det
som eljest många gånger anges
som psykoanalysens teoretiska
begränsning, att i alltför exklu-
siv grad stanna inför den indi-
viduella psykiska inre världen
och på så vis utgöra en »en-per-
sons psykologi», vidgas här,
genom perspektivförskjut-
ningen från individen till den
gemensamma relationen, till
att bli en psykoanalytisk rela-
tionsteori, vilket är synnerligen
värdefullt. Den borde vara an-
befalld läsning i utbildningar i
individual-psykoterapi så som
den fördjupar teoretiska kun-
skaper om samspelet i nära re-
lationer och mellan terapeut
och klient i psykodynamisk te-
rapi. Boken ger också värdeful-
la synpunkter på att arbeta med
två samverkande terapeuter, i
co-terapiformat, något som
kan ha sitt särskilda värde i fa-
miljeterapi och gruppterapi.
Dessutom innehåller flera av
bokens kapitel integrerade bi-
drag från jungiansk analytisk
teori, vilket för anmälaren, och
sannolikt också för andra
svenska kolleger, är berikande.

Försedd med skygglappar
Inom den ram som förfat-

tarna satt för boken väcker den
inte särskilt starka invändning-
ar. Det är inte vad den innehål-
ler som ger upphov till kritik
snarare vad som saknas i den –
och som rimligen borde finnas
där. Boken är, trots sin titel,
knappast informativ om hur det
konkreta behandlingsarbetet
med hjälpsökande par egentli-
gen går till. Den har många och
goda kliniska vinjetter, men de
illustrerar mera parens psyko-
logiska problematik – på i sig
förtjänstfullt sätt – än behand-
lingsprocessernas innehåll och
förlopp.

På bokens minuskonto mås-
te också föras att den är snävt
begränsad till paret och ser inte
till familjen som helhet. Hela
den oerhörda utvecklingen
inom europeisk och ameri-
kansk familjeterapi av olika
schatteringar de senaste trettio

åren har synbarligen inte gjort
några påtagliga intryck på bo-
kens innehåll. Inte ens något av
allt det som utvecklats inom
själva Tavistock Clinic eller
inom Institute of Family The-
rapy i London återges. Inte hel-
ler tas något från gruppterapi
med, hur relevant det än vore
för förståelsen av familjegrup-
pens psykologi.

Boken känns på så sätt smal
och försedd med skygglappar.
Detta fenomen är emellertid
plågsamt välbekant: att olika
psykoterapeutiska skolbild-
ningar kan, trots excellent kva-
litet inom sitt eget inmutade
teoretiska område, ha långt gå-
ende oförmåga (och ovilja?) att
»titta över muren» till angrän-
sande skolor även om dessa
sakligt sett kan ha väl så stor
tillämpbarhet på den psykoso-
ciala verklighet det är fråga
om. Denna inkompatibilitet
kanske inte skall läggas dessa
sju författare till last utan mer
förskyllas den allmänna pro-
fessionella utvecklingen inom
psykoterapifältet i stort. Hur
som helst vore en större teore-
tisk och begreppsmässig vidsyn
angelägen och efterlängtad!

Läsvärd trots
brist på vidsyn
För den som söker en god

översikt över familjeterapins
utveckling för att vidga per-
spektivet från par till familjen
som helhet finns mycken litte-
ratur att välja bland. Ett ut-
märkt exempel, som kan re-
kommenderas, är Björn
Wrangsjös avhandling: »Fami-
ly theory and concepts for
clinical use in child and adoles-
cent psychiatry» (Karolinska
institutet, 1993). Med dessa
tillägg och invändningar fram-
står likafullt »Psykoterapi med

par. Ett psykoanalytiskt per-
spektiv» för anmälaren som en
i sig läsvärd och innehållsrik
bok. •

Medicinhistoria
i små och stora
perspektiv
Göran Lundh, red. Nordisk

medicinhistorisk årsbok
1996. 201 sidor. Stockholm:
Medicinhistoriska Museet,
1997. Pris ca 120 kr. ISBN 91-
8615622-5.

Recensent: docent Johan
Frostegård, reumatiska klini-
ken, Karolinska sjukhuset,
Stockholm.

Efter ett par rätt så pratsam-
ma rapporter om begivenheter
på (och vid sidan av) kongres-
ser i medicinhistoria i Spanien
och Frankrike får man läsa en
spännande skildring av Ars
bene moriendi – konsten att dö
– av Hans Moell. Som författa-
ren påpekar är väl detta en i hög
grad bortglömd konst: döden
och döendet är föga närvarande
i vardagslivet för många män-
niskor utanför sjukvården. Ur
ett kristet medeltida perspektiv
skildras en döende människas
frestelser och djävulens försök
att vinna över denne till sina
domäner. Speciellt intressant
är det värde man tillmätte även
livets sista stunder, i form av
möjlighet till insikt och klar-
het, vilket man väl ofta glöm-
mer bort idag.

»Dödsängeln» i Malmö
Sten Ruderheims skildring

av morden vid Malmö Östra
Sjukhus 1978/79 är av stort in-
tresse. En 19-årig beredskaps-
arbetare gav de sjuka åldring-
arna desinfektionsmedel och
rengöringsmedel och dödade
ett flertal under loppet av några
månader, sammanlagt erkände
han 27 mord och 15 mordför-
sök, och fälldes för 11 mord
och 16 mordförsök. Om morg-
narna när han kom till avdel-
ningen såg han efter om där
fanns någon patient som var så
dålig att han eller hon inte bor-
de få leva längre; om så var fal-
let och tillfälle erbjöds »hjälp-
tes» dessa ofta senildementa
patienter att dö (under svåra
plågor). Det förefaller ibland
ha skett genom ett slags förmo-

dat samtycke, eller åtminstone
i en känsla av att han hade rätt
att sätta sig över andra männi-
skors liv och död: ynglingen
visade få tecken på ånger.

Den medicinska
paradoxen
Ett annat läsvärt bidrag är

Carl-Magnus Stolts om en me-
dicinsk paradox, nämligen att
missnöje bland patienterna fö-
refaller öka trots medicinska
framsteg. I en historisk tillba-
kablick diskuteras läkekons-
tens fader Hippokrates och lä-
karvetenskapens dito Alk-
maion, och Stolt framhåller att
en framgångsrik läkarverk-
samhet kräver inslag av både
vetenskap och konst – i dag hör
man sällan hälsoekonomer och
landstingspolitiker eller för
den delen läkarnas egna före-
trädare tala om läkekonst! Det-
ta är mycket märkligt, eftersom
placeboeffekten ofta är så på-
taglig »Doktorn är bästa medi-
cinen», som det har sagts. En
delförklaring till den medicins-
ka paradoxen kan vara läke-
konstens tillbakapressade sta-
tus. Om nya dyra mediciner
med signifikant men mycket
beskedlig effekt, dokumente-
rad i gigantiska studier, kombi-
neras med minskande placebo-
effekt till följd av tidsbrist och
alltmer ovanifrån styrda läkare
kanske resultatet blir en för-
sämring, som kan vara svår att
utvärdera. Varför läser man säl-
lan om placeboeffekten hos häl-
soekonomer? Kanske antikens
läkare var bättre än vi för vissa
patienter och sjukdomstillstånd.

Medicinhistoria som
undervisningsämne
Heinz-Peter Schmiedebach

från Greifswald ger en form av
programförklaring för det me-
dicinhistoriska ämnet och me-
nar att det bör vara integrerat i
den medicinska fakulteten; på
det viset kan man få en mer na-
turlig koppling till läkarstuden-
terna och professionen.

I ett långt kapitel beskrivs
den märkliga brödraskaran Pe-
trén, namnet välkänt för anato-
mistudenter och kanske för-
knippat med en viss typ av ten-
tainläsning, där fakta och det
deskriptiva har ett oövervin-
nerligt övertag över analys och
eftertanke – vilket väl strängt
taget inte var den gode Petréns
fel. Man får roliga inblickar i
sekelskiftets läkarkretsar och
medicinska frågor, men ibland
tar karaktären av familjealbum
över väl mycket.

Soverskan på Oknö
Bland övriga inslag kan

nämnas en beskrivning av den
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märkliga soverskan på Oknö,
Karolina Olsson, som föddes
1861 och som somnade julen
1875 för att inte vakna förrän
1908, den 3 april närmare be-
stämt. Hon erinrade sig ingen-
ting från sjukdomstiden, då
hon sov, men däremot hade
hon klara minnen av tiden före.
Familjen uppgav att hon förtärt
två glas mjölk om dagen, tydli-
gen närmast somnambul och
inte förrättat naturbehov under
dessa 32 år. Jag gissar att psy-
kodynamiskt orienterade be-
dömare finner en intressant
upplysning i att hon i modern
haft en lierad som vaktat henne
och tagit hand om henne utan
att de andra visste precis vad
som pågick. Psykiatrer och an-
dra har försökt fastställa tänk-
bara differentialdiagnoser utan
någon större framgång, tycks
det mig. Frågan är om hon
sov…

Den lilla historien
belyser den stora
I övrigt finns flera andra läs-

värda artiklar, bl a om Ölands
sjukvård och medicinska histo-
ria av Peter Nilsson samt om en
aspekt av infartskanylens hi-
storia, av Stig Tjerneld. Den
lilla  historien kan ofta på ett
spännande sätt komplettera
och illustrera den stora, vilket
denna årsbok i sin helhet vi-
sar. •

Medicinbok för
sjuksköterskor
med
förkunskaper
Nils Grefberg, Lars Göran

Johansson, red. Medicinbo-
ken. Vård av patienter med
invärtes sjukdomar. 1 148 si-
dor. Stockholm: Förlaget Hag-
man AB, 1997. Pris ca 1 000
kr. ISBN 91-87398-27-3.

Recensent: leg läkare Mo-
nika Engblom, ST-läkare i all-
mänmedicin, medlem i SFAMs
utbildningsutskott, Järfälla.

Denna över tusen sidor
tjocka, vackert blålila »tegel-
sten» är i första hand avsedd för
sjuksköterskeutbildningen. De
16 huvudkapitlen är skrivna av
läkare och sjuksköterskor, alla
knutna till Centrallasarettet i
Växjö.

En första reflektion är att en
nyutbildad sjuksköterska bätt-
re kunde avgöra hur väl »Medi-
cinboken» fyller kraven på att
vara en bra lärobok. Någon bok

för kompletta nybörjare är det
här hur som helst inte. Utan
grundkunskaper i fysiologi,
anatomi, farmakologi m m
vore det svårt att tillgodogöra
sig ett kapitel i taget. Jag skul-
le önska en tydligare uppdel-
ning i vad som är grundläggan-
de kunskaper och vad som är
överkurs.

Heltäckande uppslagsbok
Medicinboken har mer ka-

raktär av uppslagsbok. Som så-
dan är den utförlig och täcker in
det mesta av aktuell klinisk
forskning och terapi. Den är
genomgående skriven på ett
klart och begripligt språk.

Boken är upplagd utifrån ett
läkarperspektiv. Den avhand-
lar ett organsystem i taget och
de så kallade omvårdnadsav-
snitten, skrivna av sjuksköters-
kor, känns löst påhängda. Två
kapitel i bokens början är an-
norlunda. Det om medicinsk
etik behandlar på ett sympa-
tiskt sätt patientens rätt till val-
frihet och omvårdnad i alla
skeden och ett huvudkapitel
om symtom är trevligt tvärve-
tenskapligt skrivet.

Svåröverskådliga
textmassor
Följande kapitel upplever

jag med några undantag som
alltför ambitiösa och djuplo-
dande. Textmassorna är svår-
överskådliga med för få under-
rubriker och otillräckliga il-
lustrationer. Här redovisas bl a
hela klassifikationssystemet
för primära hyperlipoprotein-
emier och likaså tio undergrup-
per till akuta leukemier. I kapit-
let om akutmedicin finns sex,
visserligen trevligt skrivna, si-
dor om svampförgiftningar.
Här återfinns kunskaper som
behövs på akutrummet, men
bokens format utgör ju ett defi-
nitivt hinder för att vara »kok-
bok i fickan». Dessutom får
olika sjukdomstillstånd väldigt
olika utrymme. Diabetes får ett
eget kapitel på 70 sidor medan
alla lungsjukdomar får samsas
på 100 sidor. De kapitel som
fungerar bäst är ett om allergi-
ska sjukdomar på knappt 20 si-
dor och ett om mag–tarmkana-
lens sjukdomar på drygt 60 si-
dor. Här är texten fint dispone-
rad med många underrubriker,
stolpar och illustrativa bilder.

Bristfälligt sakregister
Medicinboken borde alltså

främst kunna fungera som upp-
slagsverk för fler än sjukskö-

terskor men då måste sakregis-
tret bli bättre. Nu har det stora
brister. För det första kan man
inte slå upp ett vanligt sjuk-
domstillstånd som hepatit eller
uremi. Man måste då leta i in-
nehållsförteckningen och veta
att exempelvis hepatit finns un-
der rubriken inflammatoriska
leversjukdomar. De gånger
man har turen att hitta ett sjuk-
domstillstånd, till exempel hy-
pertoni, ges 23 olika sidhänvis-
ningar men ingen i fet stil som
markerar var tillståndet huvud-
sakligen beskrivs. Det är olo-
giskt att perikardit och myo-
kardit återfinns i registret men
inte endokardit.

För det andra kan inte heller
registret användas för att slå
upp en del mer ovanliga till-
stånd, symtom eller dylikt. Pa-
rozysmal nokturn hematuri
finns varken i sakregistret eller
i innehållsförteckningen trots
att det beskrivs på sidan 414
under egen rubrik. Det finns
många snarlika exempel. Vissa
mer kuriösa tillstånd såsom gi-
tarristkramp och bamburygg
går dock att finna! En förhopp-
ning är att registret kan ses över
till nästa utgåva. Även bilagan
med ordförklaringar har bris-
ter. Där kan man slå upp kura-
tiv, sputum och kongestiv men
inte inotrop, diures eller ob-
struktiv. •

Akutmottag-
ningskirurgi på
danska
Bent Ebskov, Peter Frand-

sen, red. Skadestue kirurgi. 3
udgave. 320 sidor. Köpen-
hamn: Munksgaard, 1997. Pris
ca 248 dkr. ISBN 87-17-
11909-6.

Recensent: docent Åke An-
drén-Sandberg, kirurgiska kli-
niken, Universitetssjukhuset,
Lund.

I Sverige finns två välkända
böcker om akutmottagnings-
kirurgi, vilka utkommit i revi-
derade nyutgåvor relativt nyli-
gen, dels Sven Dahlgrens, dels
Hans-Inge Petterssons bok. En
ny bok om kirurgin på akut-
mottagningen skall dessutom
konkurrera med Peter Rosts
»Akutkirurgi» från 1986, den
norska »Skadekirurgi» redige-
rad av A Alho, P Benum och N
Langeland från 1990 samt de

stora kursmanualerna till
ATLS, som revideras vart fjär-
de år.

Likvärdiga böcker
finns på svenska
När nu den danska boken

utkommer i sin tredje, relativt
omfattande reviderade upplaga
bör den jämföras med i första
hand de två tidigaste svenska
avseende den lilla kirurgin och
de tre andra avseende större
och svårare trauma. Det kan då
kortfattat konstateras att den
danska boken på intet sätt är
underlägsen de övriga nämnda
men att den inte tillför något yt-
terligare.

Kapitlen om sårbehandling,
ortopedkirurgi, handkirurgi etc
är väl uppdaterade och trevligt
skrivna och överensstämmer
dessutom väl med den beprö-
vade erfarenhet som praktise-
ras i Sverige 1997, men det
finns likartade på svenska.

Utöver de kliniskt-praktis-
ka kapitlen som är allmängilti-
ga finns flera med mer dansk
prägel: »Om lägeligt skade-
stuearbejde», »skadeforsik-
ring», »patientklagenäven och
patientforsikring» etc, vilka är
av mindre värde för den svens-
ke akutmottagningsläkaren.
Skall man å andra sidan ta fram
några kapitel som ofta saknas i
svenska akutkirurgiböcker får
det bli kapitlen om ögon- och
tandskador, vilket talar till den
danska bokens fördel.

Bra och aktuell
Sammanfattningsvis rör det

sig om en bra och aktuell bok,
men jag kommer trots det även
i fortsättningen i första hand att
rekommendera de svenska, ny-
utkomna böckerna i ämnet. •
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Vad kostar boken?
Det händer att den uppgift
om bokpriset som Läkar-
tidningen uppger i recen-
sioner  inte stämmer med
det pris bokhandeln begär.
Vi har successivt övergått
till att ange priset i utgivar-
landets valuta, eftersom
många faktorer gör att ett
omräknat pris lätt blir miss-
visande. Valutakursen kan
variera, bokhandelns om-
kostnader likaså.
Vi vill ge våra läsare rådet
att kontrollera priset med
bokhandeln innan boken
beställs. Det händer att
kostnaden för en bok blir
upp till dubbelt så stor som
en direkt omräkning efter
valutakursen antyder.


