
författaren föredrar att kalla
det, naturläkekonst kan sanno-
likt definieras på olika vis, men
jag väljer att citera författaren
igen: »Dagens behandlingsme-
toder inom naturläkekonsten är
främst inriktade på att stödja
kroppens läkande funktioner
eller att hjälpa sådana som inte
riktigt klarar av sin funktion
längre. Bland dessa behand-
lingsmetoder kan nämnas ört-
medicin (fytoterapi), homeo-
pati, vitaminer, diet, fasta, om-
slag och inpackningar, olika
former av massage, akupunk-
tur, chiropraktik, badkurer,
motion samt luft- och solbad.»
Naturmedicinen syftar inte till
att ta bort symtom utan till att
komma åt eller förebygga
grunden till det onda. Man be-
tonar att naturmedicinen i ringa
utsträckning baserar sig på kli-
niska studier utförda under för-
hållandevis kort tid, vilket bru-
kar karakterisera skolmedici-
nen, utan »ofta på erfarenheter
vunna under tusentals år».

För ytlig för
läkarutbildningen
Jag hade hoppats att i föror-

det kunna läsa något om bo-
kens målgrupp, men någon så-
dan deklaration kunde jag inte
finna. Allmänt kan konstateras
att den är ganska ytligt skriven.
I inledningen beskrivs de teo-
retiska grunderna för naturlä-
kekonsten. För mig som skol-
medicinskt bevandrad upplevs
innehållet där på tre olika sätt:
sådant som jag direkt kan in-
stämma i, sådant som verkar
helt främmande för mig, och
sådant där tror jag att jag kan
lära mig något om naturläke-
konsten. Boken är enligt min
mening för ytlig för att vara an-
vändbar i läkarutbildningen.

Ett exempel från boken på
sådant som varit föremål för
debatt inom skolmedicinen är
den så kallade härdteorin – att
härdar i kroppens bindväv,
som kan vara av bakteriell eller
icke-bakteriell natur, ger sym-
tom från andra delar av krop-
pen s k fjärrverkan. Författaren
konstaterar att det kan vara
svårt att övertyga en patient om
att en symtomlös bihålehärd
kan vara orsak till oregelbund-
na menstruationer och att det
inte heller har varit lätt att över-
tyga läkarna om härdteorin.

Intresset för ögon-
och reflexdiagnos
Ögondiagnostiken har alltid

fascinerat mig. Kanske var det
därför jag läste detta kapitel
med extra stort intresse. Min
naturliga skepsis och författa-
rens försiktiga ord gjorde att vi
kanske möttes på vägen:

»Ögondiagnostik har det ge-
mensamma med andra dia-
gnostiska metoder att den inte
är 100-procentigt säker. Att en-
bart fastställa diagnosen med
hjälp av ögondiagnostiska
hjälpmedel är fel. Ögondia-
gnosen både ska och låter sig
väl kompletteras med övriga
diagnostiska metoder.»

Avsnittet reflexzondia-
gnostik tror jag skulle vara av
intresse i modern läkarutbild-
ning. Alla har ju lärt oss att vi
skall söka efter »ömma punk-
ten» vid appendicit, eller var
angina pectoris ger symtom.
De moderna diagnostiska me-
toderna har efter hand gjort oss
mindre förtrogna med oss själ-
va som redskap i diagnostiken.
»Vad vi vunnit med röntgen-
diagnostiken har vi förlorat i
fingerspetsarna.» Jag tror jag
måste hålla med.

Redogörelser över
behandlingsmetoder
Avsnittet »Några klassiska

behandlingsmetoder» handlar
om att dricka, bada, fasta, in-
packningar och mycket annat.
Kålbladsomslag vid ledbesvär
är ett exempel. Akupunktur
och homeopati är två andra in-
slag. Avsnittet om homeopati
omfattar sex sidor, men jag
skulle ha önskat att få lära mig
mera. Likväl lyckas författaren
på detta begränsade sidantal ge
läsaren ett hum om homeopa-
tins grunder och teorierna bak-
om att homeopatmedicin, trots
ytterst svaga koncentrationer,
skulle kunna ha annan effekt än
placebo. Jag fick lära mig att
D1 betyder en spädning 1:10,
D2 en spädning 1:100, D3 en
spädning 1:1 000 etc, och att
man exempelvis använder en
spädning D23, där man räknar
med att det inte längre finns 
några molekyler kvar av mo-
dersubstansen. »Atomfysika-
liska undersökningar pekar på
att det kan vara ursubstansens
svängningstal som förstärks
genom potensieringen och som
även vid intagandet av homeo-
patiska medel är verksamt på
människan.» Ibland har jag
svårt att hänga med!

Avsnittet medicinalväxter
läste jag med visst historiskt
och även botaniskt intresse.
Det senare förstärktes genom
att boken innehåller fina färg-
bilder på ett flertal medicinal-
växter.

Det sista och mest omfat-
tande kapitlet handlar om
»Sjukdomar och besvär» och

är väl det kapitel som är svårast
att ta på fullt allvar. I mycket
påminner det i stil och språk
om den hemmets läkarbok från
sekelskiftet som jag hittade i
mitt barndomshem. Detta
hindlar inte att jag fann läs-
ningen intressant.

Bättre redogörelse
för kunskapskällor!
Som helhet tycker jag att det

var en intressant läsning. En
del har jag lärt mig, även om
jag önskar att boken skulle ha
gått djupare när det gäller be-
skrivningen av naturmedici-
nens grunder. Jag skall inte för-
neka att jag upplevde ett visst
löjes skimmer över vissa av-
snitt. Boken skulle ha vunnit på
en strikt redogörelse för vad
som är vetenskapligt belagt
och vad som enbart bygger på
lång traditionell kunskap. Det
hade varit en fördel om man av-
stått från att ge referenser till
mer eller mindre tveksamma
uttalanden av vad som bedömts
vara auktoriteter inom områ-
det. Likväl har jag läst boken
med respekt och ödmjukhet.
Även om jag i dag har svårt att
förstå ögondiagnostikens mys-
terier eller homeopatins ut-
spädningar kanske jag kan göra
det i morgon. Vi har ju lärt oss
av akupunkturen att vi i dag
kan acceptera vad vi en gång
hade svårt att tro på. •

Vital årsbok
från Sydsverige
Tomas Gejrot, red. Syd-

svenska medicinhistoriska
sällskapets årsskrift 1996–
97. 193 sidor. Lund: Sydsvens-
ka medicinhistoriska sällska-
pet, 1997. Pris ca 150 kr. ISSN
0347-8988.

Recensent: professor Lars
Räf, Mellösa.

Sydsvenska medicinhisto-
riska sällskapet har sedan det
grundades år 1964 givit ut års-
böcker. Den senaste kommer
dock att bli den sista. Sällska-
pets årsbok skall i år fusioneras
med den nordiska till en ge-
mensam »Svensk medicinsk
årsbok». Detta betyder att det
inte längre kommer att finnas
en gemensam nordisk medicin-
historisk utgåva; i stället kom-
mer det att finnas nationella
publikationer i ämnet. 

Den sista sydsvenska årsbo-

ken innehåller mycket av in-
tresse. Många personligheter
knutna till sjukvård får sina in-
satser tecknade; från Hildegard
av Bingen, som verkade på
1100-talet och var en tysk »he-
lig Birgitta», till John Auer, en
amerikansk fysiolog som un-
der 1900-talet gjort insatser
inom hemetologin. Att syd-
svenska läkare gjort viktiga in-
satser inom trafikmedicinen
framgår av ett bidrag från Rune
Andréasson.

Terapeutiska milstolpar
Bakom rubriken: »När bör-

jade läkarna göra nytta?» fin-
ner man redogörelse för några
medicinska åtgärder som visat
sig medföra stora terapeutiska
vinster. De fem författarna har
valt bl a upptäckt och använ-
dande av insulin, penicillin och
kortison, genomförandet av
vaccinationer samt kirurgisk
behandling av appendicit för
att illustrera effektiviseringar i
vården. I ett annat intressant bi-
drag spekulerar författarna
över konsekvenserna av  tidig
död hos makthavare och förfat-
tare (Fredrik III i Tyskland, Le-
nin, Oskar Wilde och Franz
Kafka).

Hälsovård från 
1500-talet till nutid
Årsbokens tyngsta bidrag

kommer från Greifswald. Pro-
fessor Heinz-Peter Schmide-
bach redogör under rubriken:
»Some historical aspects of
public health» för hur allmänna
hälsovården utvecklats från
1500-talet till våra dagar. Från
att under medeltiden ha varit en
lokal angelägenhet, kom hälso-
vården från upplysningstiden
och framåt att allt mer bli en na-
tionalstatens angelägenhet,
inte minst därför att en frisk be-
folkning var förutsättningen
för ekonomisk och militär ex-
pansion. Hälsovårdens inord-
ning under statsmakten kom
att drivas längst i Nazitysk-
land. I den »terapeutiska arse-
nalen» ingick där sterilisering,
eugeniska avrättningar och
folkmord. Även om en effek-
tivt organiserad hälso- och
sjukvård är en förutsättning för
ett välståndsamhälle, har histo-
riska erfarenheter lärt oss att i
händerna på en stark statsmakt
kan den urarta och leda till för-
tryck av friheten. 

Förutom de 17 medicinhis-
toriskt intressanta artiklarna in-
nehåller boken kongressrap-
porter och ett stort antal bokre-
censioner. Det är bara att hop-
pas att vitaliteten och det lätta
handlaget i den sydsvenska
årsskriften följer med in i den
»allsvenska». •
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