
det senare fallet är det filoso-
fen.

Maclean anser dock att ana-
login haltar. Filosofer som Pe-
ter Singer, James Rachels,
John Harris och R M Hare
(konstigt nog förbiser hon Jo-
nathan Glover) är inga moralis-
ka experter, de presenterar ing-
en moralisk sanning i sina
skrifter utan bara sin personli-
ga uppfattning. Men om Mac-
lean hade öppnat ögonen skul-
le hon inse att de filosofer hon
polemiserar mot, till skillnad
från allmänheten i stort, har
tänkt både länge och väl runt
dessa problem. Dessutom har
de på ett systematiskt sätt kon-
fronterat sina egna argument
med sina meningsmotstånda-
res och utsatt dem för kritik på
seminarier och konferenser.
Målsättningen i denna process
är att kunna presentera giltiga
argument som är härledda från
rimliga premisser fria från in-
konsekvens och logiska felslut.

Retoriska
överdrifter
Gömd bakom retoriska

överdrifter och med skygglap-
parna på håller Maclean fast
vid tanken att när filosofer utta-
lar sig om enskilda moraliska
problem är det inget annat än
»their own verdict they de-
liver. . .  It is their voice we hear
and not the voice of reason and
rationality». Samtidigt som
Maclean gör allt för att visa att
det inte finns någon absolut
sanning i medicinsk-etiska frå-
gor anser hon sig med be-
stämdhet veta att Harris och
andra utilitaristiska filosofers
tänkande varken styrs av för-
nuft eller rationalitet och att de-
ras moraliska grundteori – ut-
ilitarismen – är fundamentalt
fel.

Det är möjligt att det finns
bättre sätt att närma sig medi-
cinsk-etiska problem än med
utilitarismens hjälp. Klart är
dock att Maclean inte lyckas
visa på något överlägset alter-
nativ. Hennes eget förslag att vi
ibland skall nöja oss med den
konventionella moralen och
inte bekymra oss om den går att
rättfärdiga eller ej är allt annat
än tillfredsställande. Med den
inställningen hade företeelser
som abort, skilsmässor och
preventivmedel fortfarande
betraktats som synd och spö-
straff och häxprocesser som
moraliskt oklanderliga.

Förnuftet bästa
grund för moralsyn
Det torde vara evident att en

hänvisning till den moraliska
konventionen inte är en rimlig
grund att bygga sin moralsyn

på. En bättre strategi är att för-
lita sig på förnuftet. Det kräver
att man kan presentera goda
skäl för sina ståndpunkter, att
man satt sig in i vilka konse-
kvenser olika handlingsalter-
nativ får och hur sannolika des-
sa konsekvenser är samt att
man tänkt igenom det system
av normer och värden som lig-
ger till grund för beslutet. Då
men först då, kan man på allvar
ta ansvar för sina moraliska be-
slut, och just det är adelsmärket
för de filosofer Maclean angri-
per. •

Introduktion
i nuklearmedicin
för blivande
specialister
Jan-Erik Westlin, Jörgen

Carlsson, Sten Carlsson, An-
ders Holmberg, Sten Nilsson.
Tumördiagnostik och terapi
med radionuklider. 103 sidor.
Stockholm: Natur och Kultur,
1997. Pris ca 590 kr. ISBN 91-
27-05635-X.

Recensent: professor Sven-
Ola Hietala, diagnostisk ra-
diologi och nuklearmedicin,
Norrlands universitetssjukhus,
Umeå.

Bokens titel är intresse-
väckande och leder läsarens
tankar till den aktuella utveck-
lingen och användningen av ra-
dionuklider för diagnostik och
terapi.

Läsaren överraskas av att
finna lite text om nuklearmedi-
cinsk tumördiagnostik i all-
mänhet men däremot, i relation
till innehållet i övrigt, tämligen
omfattande information om
grundläggande strålningsfysik,
radiobiologi och strålskydd,
som sammantaget upptar hälf-
ten av bokens hela utrymme.

Radionuklidernas
verkan
Grundkunskaper inom des-

sa områden är självklart nöd-
vändiga för att kunna förstå
bakgrunden till radionuklider-
nas verkan och biverkningar
samt risker för patienter och
personal i terapeutiska sam-
manhang. Kapitlet om grund-
läggande strålningsfysik är
mycket välskrivet. Beskriv-
ningen av gammakameran och

dess funktion är lite väl ingåen-
de vad gäller kvalitetsparame-
trarna, t ex uniformitet. Dessa
parametrar är avgörande för
bra undersökningskvalitet,
men läsarna/användarna måste
ju förutsätta att de gammaka-
meror som används för under-
sökningar vid en avdelning är
kvalitetsmässigt tillfyllest med
hänsyn till den framstående ra-
diofysikaliska expertis som
finns på våra nuklearmedicins-
ka avdelningar. Detsamma gäl-
ler beskrivningen av den tomo-
grafiska rekonstruktionstekni-
ken.

Nyttig information
om strålskydd
Kapitlet om radiobiologi

behandlar traditionella aspek-
ter på detta område.

Innehållet är väl avvägt, och
texten är bra och lättfattlig, vil-
ket väl berättigar dess plats i
boken. Läsaren finner också ett
innehållsrikt och från didaktisk
synpunkt väldisponerat kapitel
om strålskydd, som ger myck-
en och praktiskt nyttig infor-
mation för berörd sjukvårds-
personal och studerande av oli-
ka kategorier.

För att kunna förstå biodis-
tribution, metabolism och
verkningsmekanismer för oli-
ka radiokonjugat som använts
inom onkologisk nuklearmedi-
cin och målsökande radioterapi
är det nödvändigt med basala
kunskaper i konjugatkemi och
immunologi. Visserligen upp-
tar dessa mycket viktiga områ-
den ett stort och växande ut-
rymme i aktuell engelsksprå-
kig medicinsk litteratur, men
en något mera utförlig fram-
ställning av nämnda områden
på svenska hade ytterligare
ökat bokens informationsvärde

och hade utan tvekan fyllt ett
efterlängtat behov.

Praktiska råd
och synpunkter
Kapitlen om olika terapeu-

tiska tillämpningar av radionu-
klider, som enligt titeln borde
vara bokens huvudbudskap,
ger läsaren en kortfattad och
bra teoretisk bakgrund inom
respektive område liksom
praktiska råd och synpunkter
vad avser indikationer för be-
handling och förväntade resul-
tat av denna. Den nyfikne läsa-
ren saknar kanske lite jämfö-
rande statistik vad avser antalet
behandlingar samt statistik
över alternativa behandlings-
metoder i Sverige och utom-
lands. Nyfikenheten vad avser
den aktuella och framtida ut-
vecklingen inom området stil-
las inte heller helt av det trev-
ligt skrivna, men något korta,
kapitlet om framtida behand-
lingsmetoder, där enstaka refe-
renser hade varit på sin plats. I
slutet av varje övrigt kapitel i
boken hänvisas nämligen läsa-
ren till värdefulla basreferenser
för ytterligare information.

Allmänt sett är detta en bra
bok med lättillgängligt inne-
håll. Språk och terminologi av-
viker inte från den som an-
vänds i populär medicinsk lit-
teratur.

Ibland kan det dock vara
svårt att förlika sig med sveng-
elska ord som rational, eradike-
ring, intratumoral, undersök-
ningsfasciliteter etc, särskilt
när det finns bra svenska ord
och uttryck för motsvarande
företeelser.

För praktiskt
sysselsatta i ämnet
Boken kom ut nästan samti-

digt som nuklearmedicinen
blev en egen specialitet i Sve-
rige och blev officiellt erkänd
som en multidisciplinär verk-
samhet.

Kanske boken mot den bak-
grunden vänder sig till en bred
målgrupp, dvs »till olika kate-
gorier av sjukvårdspersonal,
intresserade forskare inom
skilda ämnesområden samt till
studerande på bland annat lä-
karutbildningen». Den torde
väl främst finna användare
bland personal praktiskt sys-
selsatt inom onkologi och nu-
klearmedicin och rekommen-
deras för detta ändamål.

Bra introduktion
Den är kanske nog så speci-

alinriktad för att attrahera en
bredare krets av läkarstuderan-
de men ger en bra introduktion
i ämnet för blivande specialis-
ter inom nuklearmedicin. •
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