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Bokens  baksidestext lovar
mycket, och boken håller de
löften som ges.

Boken är modern och för in
läsaren i aktuell vetenskaplig
forskning och diagnostik i äm-
nesområdet i Sverige idag. Den
uppehåller sig också vid vissa
aktualiteter i svensk samhälls-
debatt.

Verket är av hög klass och
fyller ett behov av information
och debatt om svensk rättspsy-
kologi i synnerhet men också
om svenskt rättssamhälle, be-
handlingsmetoder i Sverige av
psykologisk art och om senaste
tidens rön på det vetenskapliga
området.

Biologiska aspekter
saknas
Naturligtvis finns skönhets-

fel på några ställen i boken. Bo-
ken framför också åsikter som
inte kan stå oemotsagda. Rent
allmänt undviker samtliga för-
fattare biologiska aspekter, i
synnerhet saknas referenser till
moderna idéer om ärftliga fak-
torers betydelse i exempelvis
brottsutvecklingen hos unga
individer.

En svensk rättspsykolog i
rättspsykiatrisk undersökning
kan mycket väl uttala sig om
lämpligheten av att döma en
person till behandling av visst
slag.

Öppen psykiatrisk vård un-
der övervakning existerar inte
som påföljd i det svenska rätts-
systemet efter 1992.

Riskindikatorer
för våldsbeteende
Britt af Klinteberg har ty-

värr inte lyckats presentera
»Tidiga riskindikatorer för
våldsbeteende» på ett begrip-
ligt sätt. Avsnittet är rörigt och
osammanhängande. Britt af
Klinteberg presenterar lös-
ryckta hypoteser och enstaka
fakta utan referens till någon
övergripande teori, såvida inte

illustrationen på sidan 57 skall
vara detta.

De tankar som framförs om
samband mellan hyperaktivt
beteende och alkoholproblem
återfinns inte i samtida veten-
skaplig litteratur, men presen-
teras inte heller på ett sätt som
övertygar läsaren att de kan
vara möjliga.

Hyperaktivitet hos barn an-
ses allmänt kunna vara en del
av symtomkomplexet DAMP
(deficit in attention, motor con-
trol and perception)/ADHD
(attention deficit hyperactivity
disorder), men den diskussionen
undviker Britt af Klinteberg.

I annan vetenskaplig littera-
tur om hyperaktivitet används
ofta DSM(diagnostic and sta-
tistical manual of mental disor-
ders)-systemet för att kommu-
nicera och diskutera – dock
inte i denna artikel.

Vad är psykoticism? Ter-
men är tyvärr ny för mig, jag
har inte kunnat läsa den i någon
annan litteratur. Det finns and-
ra begrepp som är mer allmänt
kända och som bättre kunnat
beskriva vad Britt af Klinte-
berg menar.

Minderårigas brottslighet
Håkan Stattin ger å andra si-

dan lättfattligt och på ett över-
tygande sätt en bild av »Brotts-
ligheten före 15 års ålder».

I sin framställning utgår
Stattin från Idaprojektet, en
svensk klassiker bland longitu-
dinella studier då det gäller
asocialitetsutveckling och kri-
minalitet. En möjlig invänd-
ning mot Stattins framställning
kan vara att han inte diskuterar
genetiska faktorers betydelse i
sammanhanget.

Brottsanalys och
gärningsmannaprofiler
»Brottsanalys och gär-

ningsmannaprofiler» har inte
fått sitt riktiga genombrott i
Sverige ännu, Ulf Åsgård ger
en bra framställning av det nu-
varande läget.

Ulf Åsgård vill införa di-
mensionen moralisk begriplig-
het, som skulle bidra till en so-
fistikering av den grova upp-
delningen av mord i organise-
rade och kaotiska. Varför inte
lika gärna dimensionerna emo-
tionell begriplighet/obegrip-
lighet och social begriplig-
het/obegriplighet? Vad är mo-
ral i detta sammanhang? Vems
moral åsyftas?

Har inte arvet från Häger-
ström och Hedenius lärt oss att

moralisk begriplighet är i det
närmaste obegriplig.

Britt Ahlgårds välskrivna
kapitel »Polisförhör med barn»
kan man mycket väl använda
som en metodbeskrivning i
ämnet.

Sexuella övergrepp
Boken uppehåller sig vid

några ämnesområden som åter-
kommer i flera artiklar, ett av
dem är sexuella övergrepp på
barn. Ett annat är kriminalvår-
den i Sverige.

Birgitta Göransson och
Inga Tidefors Andersson pre-
senterar på 50 sidor psykologi i
kriminalvården i Sverige.

På Skogomeanstalten pågår
sedan många år en i Sverige
mycket uppmärksammad och
lovande behandling av män
som begått sexuella övergrepp.
I föreliggande volym presente-
ras en första och preliminär
uppföljning av detta stora pro-
jekt som pågått sedan 1983.

Inga Tidefors Anderssons
framställning tyngs tyvärr av
en alltför ingående metodbe-
skrivning, som egentligen hör
hemma på ett forskningssemi-
narium.

Kvalitetsförsämring
i omhändertagandet
Om man tänker på behand-

ling av svårt utsatta människor
så är svensk kriminalvård en
gåtfull institution. Inom svensk
kriminalvård pågår ett stort an-
tal påverkansprogram, exem-
pelvis Rattfällan, Slagugglan.
Ingenstans har jag någonsin
sett en uppföljning av dessa på-
verkansprojekt, dvs vilka re-
sultat de ger på de klienter de
skall påverka.

Illvilliga rykten påstår att
resultaten av denna påverkan
är något bättre än slumpen.

Antalet psykologer inom
kriminalvården har sjunkit
kraftigt under de senaste åren –
vilket talar för en kvalitetsför-
sämring i omhändertagandet
av psykiskt svårt störda indivi-
der inom kriminalvården.

Insatser av psykologer och
psykiatrer är mycket skiftande
i kvalitet och omfattning från
ort till ort, anstalt till anstalt, re-
gion till region.

Kriminalvården tycks sak-
na program för omfattning,
kvalitet och inriktning på psy-
kologiska och psykiatriska in-
satser inom sin sfär. Psykologi
och psykiatri borde vara vikti-
ga hjälpvetenskaper till krimi-
nalvården.

Är det typiskt för svensk
kriminalvård att Tommy Hall-
quist, som står utanför krimi-
nalvården, refererar Sten Le-
vanders undersökning från
1996 om den psykiska hälsan
inom kriminalvården?

Denna undersökning har en
märklig förhistoria. Fängelse-
utredningen som presenterade
sitt huvudbetänkande 1993 ge-
nomfördes av jurister. Inte ens
i delbetänkandet Kriminalvård
och psykiatri (SOU 1994:5),
gavs något nämnvärt utrymme
för psykiatriska synpunkter.
Sten Levander erbjöd sig att
genomföra ett forskningspro-
jekt för utredningen om den
psykiska hälsan inom krimi-
nalvården, men hans förslag
avböjdes.

Birgitta Göransson anser
det vara en allvarlig svårighet
för kriminalvården att normali-
seringsprincipen skall råda,
vilket enligt Göransson medför
att »kriminalvården inte får
bygga upp vård för sina klien-
ter».

För det första anser jag inte
att Birgitta Göranssons slutled-
ning är korrekt.

För det andra är det snarast
en stor lycka att kriminalvår-
den inte längre försöker bygga
upp en egen kompetens innan-
för sina egna murar. Svensk
kriminalvård borde ha betyd-
ligt fler kontakter med omvärl-
den.

Lätt och spännande
läsning
Boken »Rättspsykologi»

rekommenderas till läsning för
alla som arbetar med psykiatri i
någon form. Den är lättläst och
spännande. •

Inga nyheter
men bra
repetition om
hjärtbesvär
H J Dargie, J J V McMur-

ray, P A Poole-Wilson, eds.
Managing heart failure in
primary care. 191 sidor.
London: Blackwell Science,
1997. Pris £ 19.95. ISBN 0-
86542-966-9.

Recensent: primärvårds-
chef Eva Boëthius, Danderyd.

Boken inleds med den teo-
retiska bakgrunden till hjärtbe-
svär. Man får en bra repetition
där korta summeringar är gjor-
da i färgade rutor, vilket gör att
texten är lättläst och pedago-
giskt uppställd. Slutsatserna
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blir bl a att tidigare sjukdoms-
historia är en viktig del av den
kliniska bedömningen och ska
kombineras med objektiva
snitt på hjärtfunktionen för att
man ska komma fram till rätt
behandling. Det är inte något
nytt, men genom det enkla sätt
som boken är upplagd på får
man en användbar struktur för
allmänläkarens möte med
hjärtpatienten.

Hjärtutredning
Ett kapitel beskriver hur en

hjärtutredning ska läggas upp
och här inleds med en summe-
ring som systematiskt tar upp
utredningens olika moment
samt fastslår att för de flesta pa-
tienter är det just allmänläka-
ren som tar initiativ till både ut-
redning och behandling.

En genomgång av olika un-
dersökningsresultat och deras
prognostiska värde görs också.
Här finns ingen ny kunskap,
men en detalj som jag tog till
mig var värdet av »6-minuters-
promenad» som ett test för att
komma närmare diagnosen.
Jag brukar fråga om patienten
blir trött vid promenad eller
gång i trappor men bör natur-
ligtvis oftare göra detta enkla
test.

Riktlinjer för vilka patienter
som ska skickas till specialist
tas också upp och stämmer bra
med svenska förhållanden. Här
framhålls t ex att de som har
mest nytta av specialistkonsul-
tation är de med kraftigt ned-
satt vänsterkammarfunktion
och ejektionsfraktion under 20
procent. De har den sämsta
prognosen och mest att vinna
på specialistkontakt.

Behandling
Olika behandlingsalterna-

tiv tas upp i ett kapitel. Diureti-
kas för- och nackdelar listas,
och det poängteras att diureti-
ka, trots ACE-hämmares fram-
marsch, fortfarande har en
plats i hjärtbehandlingen. Ing-
en annan medicin är mer effek-
tiv när det gäller att behandla
vätskeretention, och om mer än
120 mg furosemid krävs ska
annan diuretika läggas till.
Viktigaste regeln är dock att
om ingen kontraindikation
finns ska alla patienter som be-
höver diuretika på grund av
hjärtbesvär också behandlas
med ACE-hämmare.

Här poängteras, som vi väl
alla vet vid det här laget, att
kontinuerlig behandling krävs
och minskar behovet av sjuk-
husvård samt mortalitet. Kost-
naden för ACE-hämmare ett år
är densamma som kostnaden
för ett »sjukhusdygn».

Andra farmakologiska be-

handlingsinsatser tas upp i ett
kapitel och där poängteras vik-
ten av undervisning, informa-
tion och av att klargöra patien-
tens eget ansvar för sin behand-
ling. De riskfaktorer som ska
påverkas är väl kända: rökning,
hypertension, diabetes, hyper-
kolesterol. Vi ska få patienter-
na att ändra sin livsstil, men vi
får inga tips, inga metoder.

För lite om profylax
Sammanfattningsvis skulle

jag vilja säga att boken ger en
bra repetition om teori, klinis-
ka tecken och utredning samt
farmakologisk behandling av
hjärtsvikt. Vad vi dock be-
höver är en diskussion om vik-
ten av att behandla riskfakto-
rer, vårt ansvar för att åstad-
komma en verklig förändring
av levnadsvanor och framför
allt metoder för att åstadkom-
ma detta.

Vad jag har dåligt samvete
för och där jag behöver hjälp är
hur jag får patienten att ändra
livsstil. •

Jersilds
fullbordade
P C Jersild. Darwins ofull-

bordade. 118 sidor. Stock-
holm: Bonnier Alba. Pris ca
195 kr. ISBN 91-34-51962-9.

Recensent: professor Karl-
Erik Fichtelius, Härnösand.

Naturvetenskapens företrä-
dare har ofta kritiserats för att
ha en alltför snäv och okritisk
syn på sin egen verksamhet. I
dag attackeras de av humanis-
ter och vetenskapssociologer
som vill skapa en bättre förstå-
else för forskningens sociala
och politiska villkor, men ock-
så av personer som ifrågasätter
det väsentliga och allmängilti-
ga i den kunskap som utvinns.
Man talar om »Det nya veten-
skapskriget» [Kjell Jonsson.
Framtider. Stockholm: Institu-
tet för framtidsstudier, 1997].
Ansvaret för att det intellektu-
ella debattklimatet hårdnat lig-
ger hos båda parter. Riktigt
pinsamt blev det när fysikern
Alan D Sokal skrev en bluffar-
tikel i den akademiska tidskrif-
ten Social Text. Redaktionen
tog med beröm in artikeln, där
Sokal citerade de rätta förfat-
tarna, använde de rätta termer-
na, hyllade de rätta hjältarna
och drog de slutsatser som pas-

sade in i det postmoderna land-
skapet.

Jersild hjälper oss
att förstå
Det har inte varit lätt för en

ordinär biolog och läkare att
förstå motståndarna i veten-
skapskriget, vad som menas
med alla konstiga ord som an-
vänds av Heidegger, Derrida
och Lacan. Men nu får vi en fin
hjälp av P C Jersild i hans nya
bok »Darwins ofullbordade».

Jersild använder en enkel
metafor, tankehuset, för att be-
skriva hur han försöker uppfat-
ta världen. Tankehuset består
av en övervåning, där allt till
synes är ganska välordnat, en
möblerad vardagsvärld. Men
så fort man börjar penetrera de
riktigt besvärliga frågorna,
som viljans frihet, måste man
ge sig ner i undervåningen, el-
ler rent av i källaren, där ingen-
ting är som vi är vana vid, där
allt kan ifrågasättas och de
eventuella svaren antingen är
obegripliga eller så skrämman-
de att de blir psykologiskt
ofattbara. På ett fascinerande
sätt för Jersild oss mellan vå-
ningarna i sitt tankehus.

I kapitel 1, »Djuren inom
oss», klarar han ut hur män-
niskan i vår tid genetiskt står
ganska stilla, därför att jorden
inte längre erbjuder de isolera-
de nischer som krävs för att en
ny sorts människa skall växa
fram. Arv och miljö diskuteras,
och hans slutsatser om ärftliga
skillnader inom en grupp och
mellan grupper är klarläggande
– och oerhört viktiga i dagens
rasistdebatt.

I kapitel 2 redogör författa-
ren på ett överskådligt sätt för
människans utveckling: om
»Out of Africa»-teorin, om
människans brist på hämning
att utöva våld, om språket som
»prewired» enligt Chomsky
och Pinker, om möjligheten att
andra operativprogram kan fin-
nas redan i fosterlivet.

Kapitel 3, »Ett inneslutet
universum», ger en fin redogö-
relse för den aktuella bilden av
medvetandet. I kapitel 4 för-
svarar författaren klart och tyd-
ligt sociobiologin och evolu-
tionspsykologin. Den som inte
vet skillnaden mellan etik och
moral rekommenderas att läsa
kapitel 5.

En provisorisk
människosyn
I avslutningskapitlet »En

provisorisk människosyn» ta-

lar Jersild om vad som hjälper
honom att skapa ordning i var-
dagsvåningen i hans tankehus.
Det är vad han kallar »Det mo-
derna projektet», ett annat ord
för »Upplysningen», som han
beskriver som det tredje vikti-
ga steget i människans kompri-
merade historia. Upplysningen
har angripits av postmoderni-
sterna. Jersild menar att dessa
gått ner i tankehusets undervå-
ning och därifrån hämtat med
sig sätt att resonera som gjort
vardagen omöjlig. Deras intel-
lektuella kärna är hyperkriti-
ken, att betvivla allt. Den som
känt sig främmande inför
Michel Foucault kan hämta
stöd hos Jersild.

Lite måste jag säga emot
Med förtjusning sväljer jag

det mesta i Jersilds bok. Han
visar stor ödmjukhet i det som
han följdriktigt kallar sin pro-
visoriska människosyn. Bara
på två punkter vill jag säga
emot.

Jersild säger att »grovt räk-
nat är hjärnans storlek ett mått
på intelligensen». Och »störst
hjärna har vi». – Men det finns
valar och elefanter! På ett stäl-
le: »Visserligen är bibliotek
och databaser sprängfyllda
med uppgifter som inte för till-
fället finns i en hjärna. Men
varje någorlunda normalbegå-
vad hjärna har kapacitet att
hämta upp denna kunskaps-
massa och knåda och processa
den». Min hjärna räcker defini-
tivt inte till. Jag är förvisso im-
ponerad av den kunskap Jersild
presenterar i denna bok, men
jag tror inte heller hans hjärna
räcker i vår tid. Att människor-
nas samlade hjärnkapacitet
(genom vår av händerna bero-
ende kulturella dokumenta-
tion) är oöverträffad på vår
jord, det kan vi enas om.

Den andra punkten för kri-
tik gäller författarens väl posi-
tiva attityd till lyckopiller i stil
med Prosac. Han säger visser-
ligen att människor som ge-
nomgår kriser kan lära sig nå-
got och komma ut stärkta på
andra sidan. Men jag rekom-
menderar ändå Jersild att läsa
en för alla läkare utomordent-
ligt intressant nyutkommen
bok där bl a det sänkta stäm-
ningslägets positiva evolutio-
nära roll diskuteras: »Why we
get sick, the new science of
darwinian medicine» av Ran-
dolph M Nesse och Georg C
Williams, Vintage Books,
1996. ISBN 0-679-74674-9. •

Denna bok recenserades även i
LT 28–29/97, där den ingick i Lars
Erik Böttigers anmälan av läkar-
författad litteratur.
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