
död, och begravningsentreprenörerna
måste hela tiden vara sensibla för hur
människor önskar att de dödas kroppar
skall överföras från de levandes gemen-
skap till de dödas.

Mer indi viduell prägel
Jag tycker resultatet av hennes arbe-

te är intressant och tankeväckande. Hon
visar hur vår höga värdering av det in-
dividuella präglar även omhänderta-
gandet av den döda kroppen. Dödsan-
nonserna är numera ofta personligt ut-
formade. Begravningsgudstjänsterna
kan utformas på många olika sätt, all-
tefter de närståendes eller den dödes
önskemål. De präster som är mest om-
tyckta som begravningsförrättare är de
som kan ge familjen en känsla av den
dödes unika personlighet. Det är inte
ovanligt att kistan smyckas med före-
mål som betydde mycket för den döde.

Prästen fortfarande
en viktig funktion
Speciellt intressant tycker jag avsnit-

tet om »Symbolisk och diabolisk verk-
lighet» är. Det är det avsnittet som
främst berör prästens funktion i den
»rit-de-passage», som innebär att den
döde först separeras från de levande, se-
dan transformeras från levande till död
och slutligen integreras i de dödas
värld. Lynn Åkesson pekar på det
språkliga motsatsförhållandet just mel-
lan diabolisk och symbolisk. Diabolisk
är det som innebär splittring, symbolisk
det som sammanfogar. Det är prästens
uppgift i r iterna kring begravningen  att
ge de närstående symboler som kan för-
medla svar på de existentiella frågorna,
att återigen sammanfoga det samman-
hang som splittrats av det som hänt. Det
är naturligtvis förvånande med tanke på
den utbredda sekulariseringen i Sverige
att så många fortfarande begravs i kyrk-
lig regi och med förmedling av en präst.
De flesta begravs också på en kyrko-
gård, även om det är tillåtet att sprida as-
kan på andra ställen efter tillstånd från
länsstyrelsen. Lynn Åkessons reflektio-
ner om kyrkogården, de dödas stad, är
intressanta. Hon nämner Edgar Lee
Masters bok »Spoon River», där de
döda på kyrkogården berättar om sina
liv.

Förändrad syn på barns död
Det sista kapitlet handlar om de döda

barnen. Under lång tid ansågs de död-
födda barnen vara ännu-inte-människor
och begravdes inte. Även om seden
svängt under 1900-talet ansåg man ofta

fram till för bara något tiotal år sedan att
föräldrarna skulle skonas från kontakt
med de döda barnen. Idag uppmuntrar
man i stället föräldrar att både se och
hålla i det döda barnet.

Boken rekommenderas varmt till den
som är intresserad av vår tids syn på och
sedvänjor omkring den döda kroppen!•

Sammanställning
av smärtproblem
i nacke och
extremiteter

Eva Holmström, Ulrich Moritz, red.
Nacke och extr emiteter. Klinik och
sjukgymnastik. 2:a uppl. 265 sidor.
Lund: Studentlitteratur, 1997. ISBN 91-
44-00457-5.

Recensent: Anna-Lisa Hellsing, er-
gonom, yrkes- och miljömedicinska
kliniken, Regionsjukhuset, Örebro.

Studentlitteratur har givit ut en andra
upplaga av boken »Nacke och extre-

miteter»  under redaktion av Holm-
ström och Moritz, drygt tio år efter den
första. Författarna är med undantag av
prof em Ulrich Moritz sjukgymnaster
med stor klinisk erfarenhet plus fors-
karutbildning eller läkarutbildning.

För kliniskt v erksamma
sjukgymnaster och läkare
Boken är omarbetad och utökad från

första upplagan, vilken var en samman-
ställning av fristående föreläsningar. I
tio avsnitt behandlas smärttillstånd och
funktionsstörningar efter en anatomisk
uppdelning i kroppsregioner. Det påpe-
kas i förordet att även i denna upplaga
är de olika avsnitten fristående och att
man medvetet har låtit dessa skillnader
kvarstå. Författarna vänder sig till kli-
niskt verksamma sjukgymnaster och lä-
kare intresserade av funktionsproblem i
nacke och extremiteter. De olika kapit-
len visar stora skillnader i hur man an-
griper sitt ämnesområde, och förutom
språkliga skillnader innebär detta även
skillnader i vetenskaplighet och prak-
tisk användbarhet.

Biomekanisk inriktning
Förutom inledningen om muskulo-

skeletala sjukdomar börjar varje kapitel
med en översikt av biomekaniken i om-
rådet.Ulrich Moritz står för dessa utom-
ordentligt välformulerade och inne-
hållsrika avsnitt. De olika inledningska-
pitlen tillsammans med avslutningska-
pitlet om gånganalys kan med fördel lä-
sas i följd som en biomekanisk översikt
av funktionen i nacke och extremiteter.

Eva Solem Bertofts kapitel om
smärttillstånd i skuldran är en väl ge-
nomarbetad och klargörande samman-
ställning av problem genererade från
skuldran. Inriktningen är biomekanisk
och tar inte upp medicinska komplika-
tioner, t ex diabetes. Detta kapitel borde
vara mycket värdefullt för läkare i pri-
märvården, kanske som »uppslagsbok»
att ha tillgång till, framför allt eftersom
denna typ av sammanställningar sällan
görs utöver mycket basal läroboks-
nivå. Detsamma kan nog sägas om Elsa
Ingessons översikt av whiplashskador
och armsmärtor-TOS, som är både klar-
görande, välformulerat och användbart,
med i huvudsak mycket aktuella refe-
renser.

Användbar
i pr imärvården
Eva Holmströms kapitel om armbå-

gen borde också vara användbart för kli-
niker i primärvården. Mediala och late-
rala epikondyliter är vanliga i aktiva
åldrar, mycket långvariga och besvä-
rande, och differentialdiagnoser är där-
för viktiga. Kapitlet innehåller både en
genomgång av behandlingsstudier och
praktiskt utförande av differentialdia-
gnostiska test.

Funktionshinder i underarm–hand
beskrivs omsorgsfullt av Lagerström,
Landin och Kjellgren. Ämnet är kanske
framför allt ortopediskt och handkirur-
giskt, men även primärvården ser i dag
mycket av efterförloppet, och den nog-
granna beskrivningen av undersökning
och träning borde vara värdefull. När
det gäller omhändertagandet av smärt-
problem och skador i höft, knä och fot,
som har tyngdpunkt på ligament- och
muskelskador, är framställningen kan-
ske framförallt riktad till sjukgymnas-
ter.

Felsökningsschema
på önskelistan
Denna bok väcker också en liten för-

hoppning och en dröm. Tänk om förfat-
tarna tillsammans kunde ta på sig upp-
giften att göra ett kvalificerat men ändå
enkelt »felsökningsschema» för smärt-
problem framförallt i nacke–skuldra–
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