
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  10  •  1998 1049

N Y A B Ö C E RK

Ny psykoterapi-
metod baserad
på ögonrörelser

Alan Gillies. Improving the quality
of patient care. 216 sidor. New
York–Chichester–Brisbane: Wiley,
1997. Pris £ 14.99. ISBN 0-471-96647-
9.

Recensent: Leif Persson, distriktslä-
kare, Sollefteå, medlem i SFAM-Q, all-
mänläkarnas råd för kvalitetsutveck-
ling.

Alan Gillies är professor i »informa-
tion management» i Lancashire. I

boken medverkar också författare från
Lancashire Business School och De-
partment of Health Administration vid
universitetet i Toronto. Exemplen i bo-
ken är hämtade från Storbritannien, Ka-
nada och USA. 

Bra referenslista
till varje kapitel
Boken är indelad i tio kapitel. Varje

kapitel inleds med en sammanfattning
av innehållet, vilket gör att man snabbt
kan välja om man vill gå vidare eller
inte. Till varje kapitel finns sedan en bra
referenslista. 

I Sverige
okända modeller
I kapitlet om definitioner påpekas att

kvalitet beror på från vilket håll man be-
dömer den. Här beskrivs några model-
ler som inte är så kända inom sjukvår-
den i Sverige, t ex Garvis modell, som
beskriver fem olika sätt att se på kva-
litet. Man beskriver också den tänkbara
konflikten mellan kostnad och kvalitet,
men menar ändå att de är två sidor av
samma mynt. 

I ett kapitel om att mäta beskrivs för-
delar och nackdelar med indikatorer
samt exempel på ett antal grafer som
kan användas. 

Processkapitlet redogör bland annat
för likheter och skillnader mellan Juran,
Deming och Crosby (kända kvalitets-
gurus). En stor del ägnas åt begreppet
TQM (Total Quality Management) och
exempel på hur TQM-strategin kan im-
plementeras. 

Kvalitetshjulet beskrivs i kapitlet
»Clinical audit». Man beskriver hur kli-

nisk revision kan betraktas från en pro-
cessynpunkt, från forskarnas synpunkt
och ur ledningens perspektiv. Använd-
ningen av datorer vid datainsamling be-
skrivs, och ett kort avsnitt berör analy-
sen av data. 

»Occurence screening» är en metod
som mest används i USA och som i
princip går ut på att identifiera »fel-
handlingar» och därefter eliminera
dem. I Sverige och Europa har vi nog
inte använt metoden särskilt mycket,
men den har likheter med avvikelserap-
portering som föreskrivs av Socialsty-
relsen. 

Avsnittet om indikatorer är hämtat
från Kanada och ger exempel på upp-
följningsenkäter och indikatorer om
sjukhusvård – exempelvis återintag-
ningar inom en viss tid. 

I det avslutande kapitlet summeras
de andra för att motivera att vi systema-
tiskt skall granska vad vi gör för att stän-
digt kunna förbättra vården. Man kan
därför med fördel börja med detta kapi-
tel för att senare fördjupa sig i de andra.

Inspirerar till fortsatt
kvalitetsarbete
Boken är välskriven och lätt att för-

stå. Den ger inspiration till fortsatt kva-
litetsarbete, inte bara med ledning och
organisation utan framför allt med vår-
dens innehåll. •

Vetenskaps-
teoretisk
grundlitteratur
översatt efter 62 år

Ludwik Fleck. Uppkomsten och ut-
vecklingen av ett vetenskapligt fak-
tum. 167 sidor. Stockholm/Stehag:
Brutus Österlings Bokförlag Symposi-
um, 1997. Pris ca 253 kr. ISBN 91-
7139-321-8. Översättning av tysk utgå-
va.

Recensent: Hildur Kalman, leg
sjukgymnast och doktorand i veten-
skapsteori, Umeå universitet.

Våren 1997, 62 år efter originalutgå-
van på tyska, kom äntligen Ludwik

Flecks vetenskapsteoretiska arbete

»Uppkomsten och utvecklingen av ett
vetenskapligt faktum» ut på svenska.
Den torra titeln till trots finns mellan
den tunna bokens pärmar en spännande
läsupplevelse. Via en konkret fallstudie,
det medicinska syfilisbegreppets histo-
ria och dess koppling till Wassermann-
reaktionen, utarbetar Fleck en egen
kunskapsteori, dvs en filosofisk under-
sökning av den mänskliga kunskapen,
dess betingelser, möjligheter, natur och
gränser.

En föregångare
Fleck kan ses som en föregångare till

våra dagars kunskapssociologer, men är
helt aktuell även i kraft av sina egna idé-
er. Såväl naturvetare som humanister,
som är intresserade av de omständighe-
ter som betingar vår vetenskapliga kun-
skapsproduktion, läser honom idag som
vetenskapsteoretisk grundlitteratur.

Den vetenskapsteoretiska litteratu-
ren är och har ofta varit grundad på er-
farenheter från naturvetenskapens om-
råde i snäv bemärkelse. För den medi-
cinskt skolade bör därför Flecks arbete,
som grundar sig på medicinsk veten-
skap och egna erfarenheter från prak-
tiskt kliniskt arbete, vara av särskilt in-
tresse. Såväl medicinskt som veten-
skapsteoretiskt är översättningen sak-
kunnigt och elegant genomförd av pro-
fessor emeritus Bengt Liliequist, veten-
skapsteoretiker tillika.

Kunskapsprocess baserad
på syfilisbegreppet
Ludwik Fleck (1896–1961), själv lä-

kare med en omfattande medicinveten-
skaplig produktion, utgår från den his-
toriska utvecklingen av det medicinska
sjukdomsbegreppet syfilis och dess
slutliga koppling till Wassermann-reak-
tionen. Medicinhistoriskt är detta ex-
empel väldokumenterat, och Fleck an-
vänder det för att studera den veten-
skapliga kunskapens utveckling och det
nära förhållande som råder mellan ve-
tenskaplig förklaring, objektivitet och
ideologi. Fleck vänder sig emot en allt-
för stark tilltro till logiska förklaringar
och en övertro på faktas objektivitet. 

I sitt arbete utvecklar han teorin om
»tankekollektivet» som bärare av en
»tankestil», och dessas betydelse för
hur ett vetenskapligt faktum kommer
till. Han betonar den begränsade bety-
delsen av ett enstaka experiment och
diskuterar den viktiga skillnaden mel-
lan experimentet och den samlade erfa-
renheten: »Ett experiment kan uppfat-
tas som en enkel fråga och ett enkelt


