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Fyra mycket välrenomme-
rade psykologer med många
års klinisk erfarenhet från om-
sorgs- och habiliteringsarbete
har skrivit denna bok med syf-
te att ge ett psykologiskt per-
spektiv på utvecklingsstörning
och autism.

Komplement till den
biologiska bilden
Författarnas önskan är att

boken ska utgöra ett komple-
ment till den nu dominerande
biologiska bilden av utveck-
lingsstörning och autism. Av-
sikten är inte att ersätta biologi
med psykologi. De önskar
framhäva ett synsätt där rela-
tioner, språk och kommunika-
tion mellan människor kom-
mer i förgrunden och där psy-
kiska processer inte reduceras
till biologi.

Författarna önskar att det
psykologiska synsätt de repre-
senterar ska erkännas som en
egen domän och åter bli en
»samtalspartner» i en kon-
struktiv dialog mellan olika be-
handlings- och forskningstra-
ditioner. Författarna anser att
den kunskap som vuxit fram i
klinisk psykologi gällande ut-
vecklingsstörning och autism
negligeras eller kommer på un-
dantag i Sverige idag.

I synen på orsakerna till oli-
ka psykiska problem och bete-
endestörningar tycker de att
den svenska debatten har blivit
allt mer entonig. Den nya bio-
logismen har givit ett biolo-
giskt perspektiv med monopol
på sanningen vad gäller orsa-
ker, kompletterat med en peda-
gogisk syn på behandling.

Boken vänder sig till män-
niskor som i arbetet kommer i
kontakt med personer med ut-
vecklingsstörning och autism.
Författarna vänder sig också
till alla andra som på allvar vill
fördjupa sin förståelse för de
svårigheter man kan möta i
kontakten med personer med

utvecklingsstörning och au-
tism.

Boken innehåller fyra kapi-
tel. Gunilla Hallerstedt skriver
»Om kropp och språk vid ut-
vecklingsstörning och au-
tism», en framställning av de
historiska och kulturella sam-
manhang där klassifikations-
system och diagnoser utfor-
mas, och hur avskiljning och
särbehandling sammanhänger
med samhällets organisation
och med politiska och ekono-
miska förhållanden. Karin Jo-
nassons bidrag, »Den utveck-
lingsstörde som subjekt. Om
gränser och gränsdragnings-
problematik», är en historisk
belysning av den utvecklings-
stördes position och de olika
gränsdragningsstrategier som
funnits i västvärlden. Hon dis-
kuterar sedan sina erfarenheter
utifrån modern psykoanalytisk
teori.

I bokens tredje kapitel, »De
omänskliga – om diagnosen in-
fantil autism», diskuterar Lars
Trenning utifrån vad medicins-
ka och psykoanalytiska fors-
kare skrivit om autism. I det
fjärde kapitlet tar Gunlög Hed-
tjänr upp: »Att skapa utrymme.
Om Experimentskolan Bon-
neuils arbete». Det beskriver
författarens upplevelser av och
reflektioner över en fransk be-
handlingsmodell, som skiljer
sig avsevärt från den svenska
vad gäller autism.

Kräver
koncentrerad läsare
Hur lyckas författarna med

sitt syfte? Jag tycker att boken
från en trevande start blir allt
intressantare ju längre jag lä-
ser. Stundtals innehåller den
djuplodande psykodynamiska
resonemang och modeller som
innebär en problematisering av
förhållandet mellan kroppsliga
och själsliga processer. Boken
växlar mellan att vara lättläst
och lättillgänglig och emellan-
åt mycket krävande. Jag tror att
bokens innehåll bitvis kräver
stor koncentration av sina läsa-
re, och det kan den intresserade
säkerligen uppbåda.

För den medicinskt – biolo-
giskt skolade är det psykolo-
giska perspektivet nödvändigt
och nyttigt, ibland utmanande,
för att inte säga kontroversiellt,
oftast tankeväckande och alltid
stimulerande. Jag tycker därför
att författarna till boken lyckas
mycket bra med att placera det
psykologiska perspektivet på
den ideologiska spelplanen. •
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Genom den snabba incidens-
ökningen under de senaste de-
cennierna har malignt hudme-
lanom blivit en av de vanligare
tumörsjukdomarna. Den kli-
niska diagnostiken och den pri-
mära behandlingen av hudme-
lanom bedrivs av flera olika yr-
keskategorier av läkare, bl a
hudläkare, allmänläkare och
kirurger. Tyvärr är den initiala
handläggningen av melanom-
patienter alltför ofta behäftad
med brister. I en undersökning
av samtliga 325 nydiagnostise-
rade fall av hudmelanom under
ett år i Stockholm–Gotlandsre-
gionen bedömdes sålunda 18
procent av fallen vara bristfäl-
ligt handlagda – till en stor del
beroende på svårigheter i den
kliniska diagnostiken [B Wall-
berg, J Hansson. Maligna hud-
melanom ofta bristfälligt hand-
lagda. Läkartidningen 1997;
94: 2539-44.]

Förbättrad diagnostik
med dermatoskopi
Det är välkänt att den klinis-

ka differentialdiagnostiken

mellan hudmelanom och andra
pigmenterade hudförändringar
kan vara synnerligen svår. På
senare år har så kallad epilumi-
niscensmikroskopi eller der-
matoskopi fått ökad använd-
ning som ett hjälpmedel i den
kliniska diagnostiken. Derma-
toskopi kan utföras med en en-
kel utrustning i form av ett bat-
teridrivet ytmikroskop med tio
gångers förstoring som appli-
ceras mot huden. Genom att
huden först belagts med ett la-
ger olja elimineras ljusreflex-
erna från hornlagret, varvid
pigmentmönstret i huden kan
detaljstuderas på ett sätt som
inte är möjligt med det obeväp-
nade ögat. Dermatoskopi har i
en rad studier visat sig förbätt-
ra den kliniska diagnostiken av
pigmenterade hudförändring-
ar.

Beskrivning
av tekniken
Att lära sig behärska den

dermatoskopiska diagnostiken
kräver givetvis mycket träning.
Denna nyligen publicerade at-
las, som bygger på den omfat-
tande erfarenheten av dermato-
skopi vid Sydney Melanoma
Unit i Australien, är ett utmärkt
hjälpmedel för den som försö-
ker lära sig tekniken. Boken in-
leds med en kort introduktion
av undersökningstekniken och
en systematisk genomgång av
olika dermatoskopiska känne-
tecken. Författarna ger en tyd-
lig och pedagogisk beskrivning
av det histopatologiska under-
laget för de fenomen som iakt-
tas i dermatoskopet med hjälp
av bilder av histopatologiska
snitt och schematiska teck-
ningar. Genom en systematisk
studie av ett stort antal invasiva
hudmelanom och andra typer
av pigmenterade hudföränd-
ringar har författarna även be-
räknat olika dermatoskopiska
kriteriers sensitivitet och speci-
ficitet i melanomdiagnostiken.

Karakteristika
hos hudförändringar
Huvuddelen av boken be-

står av ett antal kapitel där der-
matoskopiska karakteristika
hos olika typer av hudföränd-
ringar, från fräknar till fästing-
ar (!), beskrivs kortfattat i text
och illustreras i bilder av ge-
nomgående mycket hög kva-
litet.

Atlasen har en pedagogisk
uppläggning, med jämförande
illustrationer av olika lesioners
utseende för det obeväpnade
ögat och i dermatoskopet. Det
största utrymmet ägnas, som
sig bör, åt melanom och mela-
nocytära naevi. Den stora vari-
ationen i kliniskt utseende mel-
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