
Gambling on the evolution of
drug resistance?». Tidigare
nummer av samma tidskrift
hade en viktig artikel om bety-
delsen av s k transcytos för hur
HIV i mycket låga koncentra-
tioner och via smittade celler
smittar över intakta slemhinnor
– för att bara nämna några vä-
sentliga, nya upptäckter som
inte kunnat beaktas i de båda
här recenserade böckerna.

Boken för långsamt
informationsmedium
Det går förstås inte att begä-

ra att en bok som i huvudsak
skrivits i slutet av 1995 eller
början av 1996 skall innehålla
det som står i de senaste num-
ren av väsentliga tidskrifter.
Men det är ett betydande be-
kymmer att ett flertal para-
digmskiften – för att använda
ett slitet men i det här samman-
hanget motiverat ord – har
skett inom väsentliga områden
av HIV-forskningen sedan
böckerna koncipierades.

Av stora böcker med hel-
täckande ambitioner, såsom
DeVitas bok, kan man åtmin-
stone förvänta sig att de erbju-
der aktuella referensramar för
vidare studier på egen hand i
till exempel periodiska tid-
skrifter. Och av en bok med kli-
nisk inriktning inom HIV-om-
rådet begär man att dess kapitel
om antiretroviral behandling
och farmakologi och interak-
tioner mellan olika farmaka
inom HIV-området skall ta upp
de preparat som är gängse i ak-
tuell HIV-behandling.

Tiden har spelat dessa båda
böcker ett spratt. Utvecklingen
har tagit ett skutt – eller vad
man nu skall kalla det – eller
kanske måste man kort och gott
slå fast, att infektion med HIV
inte är ett område som särskilt
väl är lämpat för allomfattande
läroböcker. Inom vissa delar av
HIV-forskningen händer det
alldeles för mycket på kort tid,
så att varje bok känns hopplöst
föråldrad inom en del områden
redan när den går till trycket.

Inom andra delar av det
HIV-relaterade området duger
det utmärkt med texter från i
fjol eller rentav från några år
tillbaka. Så klarar man sig bra
ifråga om diagnostik och be-
handling av HIV-komplikatio-
ner med ett par år gamla böck-
er, som t ex Sande och Volber-
dings »The medical manage-
ment of AIDS», fjärde uppla-
gan 1995, eller »Textbook of
AIDS medicine», utgiven 1994
av Broder, Merigan och Bolog-
nesi, ett 950-sidigt magnum
opus som desslikes är gefunde-
nes Fressen för den bibliofilt
lagde. Eller kanske rentav för-

ra upplagan från 1992 av De-
Vitas bok, om man har tillgång
till den.

Snabbare
informationskanaler
För att hålla sig à jour med

antiretroviral behandling av
HIV och andra nyhetsintensiva
HIV-områden måste man skaf-
fa sig information på annat sätt:
genom den information som lä-
kemedelsföretag sprider, ge-
nom relevanta medicinska tid-
skrifter eller genom »Perspek-
tiv på HIV», som kostnadsfritt
kan beställas från stiftelsen
Noaks Ark–Röda Korset på te-
lefon 08-700 46 00 eller ge-
nom Aidsjouren på telefon
020-78 44 40. •

Lärobok i psyko-
terapeutisk
samtalsmetodik
Kurt Gordan. Professionel-

la möten. Om utredande,
stödjande och psykoterapeu-
tiska samtal. 207 sidor. Stock-
holm: Natur och Kultur, 1996.
Pris ca 360 kr. ISBN 91-27-
06157-4.

Recensent: företagsläkare
Monica Björklund, Solna.

Det är generöst av erfarna
terapeuter att dela med sig av
sitt kunnande. Det tycks också
som något lustfyllt att göra en
summering av vad som är vä-
sentligt i ens sätt att vara som
behandlare. Det är intressant
att det ungefär samtidigt 1996
kom två böcker om samtals-
konst, Kurt Gordans bok »Pro-
fessionella möten» och Claren-
ce Crafoords bok »Människan
en berättelse». Jag finner båda
värdefulla. Om jag vågar en
jämförelse, så är Crafoords
bok, som titeln anger, mera lit-
terär och en stimulerande
»bredvidläsningsbok». Kurt
Gordans bok förefaller mera
användbar som lärobok. Den är
systematisk, klar och översikt-
lig och ger en grund att stå på.
Även denna är skriven i en per-
sonlig stil med litterära och
personliga associationer, vilket
gör boken lättläst. Förordets
vinjetter tycker jag mycket om.

Välgörande odogmatisk
Kurt Gordan har gedigna

erfarenheter som socialarbeta-

re, psykolog, terapeut och rek-
tor vid Ericastiftelsen. Han har
härigenom ett rikt och skiftan-
de material att utgå ifrån. Han
har en bred och odogmatisk
syn på terapeuters roller med
olika klienter och patienter i
olika sammanhang och i olika
faser i en terapi. Samtidigt som
han är välgörande odogmatisk
är han tydlig med att man inte
kan blanda rollerna hur som
helst.

Man kan inte glida mellan
rollerna som stödjande eller
tolkande terapeut annat än un-
dantagsvis i en kritisk situa-
tion. Inte heller kan man låta te-
rapi glida över i en vänkontakt.
Härav följer att Kurt Gordan
framhåller behovet av handled-
ning, även om den hos mera er-
farna hellre tar formen av en-
staka konsultationer.

Samtalskonstens
elementa
Gordan har tidigare (1992)

givit ut en bok om handled-
ning, som han hänvisar till. I
den nu aktuella boken riktar
han sig till alla »som i dagligt
arbete använder samtalet som
utredande och behandlande
verktyg utan att vara legitime-
rade psykoterapeuter». Han
har tänkt att boken skulle vara
användbar som lärobok i sam-
talsteknik och psykoterapi,
motsvarande de s k Steg-1-ut-
bildningarna.

Jag instämmer, men samti-
digt vill jag säga att jag som le-
gitimerad psykoterapeut har
stort utbyte av boken, som en
repetition och klargörande
sammanfattning av vad jag
lärt. Boken är allmänt hållen
och anpassad för en bred mål-
grupp. Trots sin koncentration
på samtalskonstens elementa
är den intressant också för den

mera erfarna som vill kontrol-
lera om hon fattat det väsentli-
ga i sina utbildningar och för-
stått att tillämpa det i sitt arbe-
te.

Psykodynamisk
grundsyn
Boken är indelad i fyra de-

lar. Del 1 handlar om alla slags
ramfaktorer, samhällets och in-
stitutionens värderingar, tera-
peutens mottagningsmiljö,
överföring och motöverföring
hos klient respektive terapeut.
Del 2 handlar om utredande
samtal. Där finns intressanta
diskussioner om värdet av för-
handsupplysningar, om målens
styreffekter, om värdet av ob-
jektiv materialinsamling eller
av subjektivt upplevt material.

Del 3, den mest omfattande,
handlar om de olika formerna
för behandlande samtal, och
liksom boken i sin helhet utgår
den från en psykodynamisk
grundsyn. Inledningen med
den för mig nya isländska sa-
gan Ivars saga, var välfunnen!
Sedan beskrivs stödsamtal,
jagstärkande terapi och insikts-
terapi. Del 4 om behandlarens
behov är nyttig och jordnära.

Hot om
lekmannaterapeuter
Det är en kuslig sanning

Kurt Gordan formulerar när
han påpekar att avvecklingen
av kvalificerade vårdgivare
medför en övergång till vad
han kallar lekmannaterapeuter.
Han påpekar att detta kommer
att medföra ett allt större behov
av utbildning och handledning.
Så låt oss hoppas att det blir ut-
rymme för studium av denna
bok – även för andra än Steg-1-
studerande! •
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NYA BÖCKER

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.


