
N Y A B Ö C E RK

▲

5370 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  47  •  1998

Instrument för
självkontroll i
ämnet kirurgi

Anders Dolk, Bo Holmström, Claes
Johansson, Anders Mellgren, Inkeri
Schultz, red. Kirurgi – examensfrå-
gor. 459 sidor. Lund: Studentlitteratur,
1998. Pris 593 kr. ISBN 91-44-00619-
5.

Recensenter: Pernille Haraldsen,
ST-läkare, och Anders Thulin, docent
och verksamhetschef, kirurgicentrum
NSS, Centralsjukhuset, Kristianstad.

Med boken »Kirurgi–examensfrå-
gor» har Bo Holmström med re-

daktion skapat ett instrument för själv-
kontroll inom ämnesområdet kirurgi.
Avsikten är att boken skall vara ett
hjälpmedel att använda efter inläsning
av grundlitteraturen och att den kan an-
vändas av såväl medicine studerande,
AT-läkare som av blivande kirurger in-
för specialistexamen.

Boken baseras på frågor ur de s k AT-
proven och är uppdelad i tio kapitel.
Dessa berör följande områden: aneste-
siologi, endokrinkirurgi, gastrointesti-
nalkirurgi, kärlkirurgi, neurokirurgi, or-
topedisk kirurgi, plastikkirurgi, thorax-
kirurgi, urologi och övrig allmänkirur-
gi. Varje avsnitt består av tre sektioner:
En med frågor, en med svarsalterntiv
samt en med svar åtföljda av korta kom-
mentarer kring de olika givna alternati-
ven.

Primärvårdens kirurgi
är underrepresenterad
Bokens utformning är anpassad till

aktiv kunskapskontroll på ett formalise-
rat sätt. Frågorna är i majoriteten av fal-
len kliniskt förankrade och helt adekva-
ta. För detta borgar de 16 specialiteter
inom kirurgi, urologi, anestesiologi och
ortopedi som utformat frågorna. Det är
emellertid synd att ingen allmänmedici-
nare finns representerad bland frågeut-
formarna.

Detta gör att frågeställningarna så
gott som uteslutande har sin utgångs-
punkt i sjukhusvården. Många AT-läka-
re kommer ju att möta sina framtida ki-
rurgproblem i primärvården och andra
vårdformer utanför akutsjukhuset. An-
gelägna kirurgiska problemställningar
att lösa i dessa vårdformer är följakt-

ligen underrepresenterade i den annars
rika floran av välformulerade frågor. 

Omtvistad pedagogik
Det är en omtvistad pedagogisk syn

som ligger bakom utformningen av frå-
gor med givna svarsalternativ. Detta
kan styra utbildningen och ge den allt-
för kategorisk och »pekpinneaktig» ka-
raktär som motverkar fördjupade kun-
skaper i ämnet. Detta kan emellertid an-
ses acceptabelt, lämpligt på kandidat
och AT-läkarstadiet i utbildningen.

Svarssektionerna i boken med »de
rätta svaren« är väl utformade. Kom-
mentarerna är oftast mycket bra, och
detta höjer bokens kvalitet. På några
ställen i boken saknar man emellertid
sådana svarskommentarer.

Bokens pedagogiska aktualitet mins-
kas något av att utformningen av kun-
skapskontrollen efter allmäntjänstgö-
ring för läkare sker efter nya pedagogis-
ka riktlinjer för att bättre svara upp mot
den praktiska kliniska situationen.
Svarsalternativen har förkastats, och ut-
rymmet för diskussion har breddats. Vi-
dare har förståelsen för variation i kli-
nisk beprövad erfarenhet och lokal tra-
dition ökat; allt för att bättre belysa de
färdigheter den unge läkaren tillägnat
sig i egna erfarenheter i kliniken under
handledning av äldre, erfarna kolleger.

Gott stöd för kandidater
och AT-läkare
Det kvarstår emellertid som ett fak-

tum att medicinare under utbildning har
ett mycket stort behov av att få riktighe-
ten av den kunskap de besitter bekräf-
tad. Boken är därför ett gott stöd för me-
dicine kandidater och AT-läkare. Vär-

det av boken ökar väsentligt om den kan
användas som ett diskussionsunderlag
mellan blivande läkare och deras lärare
i olika sammanhang. •
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Att kroppen – som länge uppfattats
som medicinens domän – under det

senaste decenniet ägnats en intensiv
uppmärksamhet också av humanister
och samhällsvetare har knappast und-
gått någon.

Förklaringarna är givetvis många.
Men i centrum av dem alla ligger den
uppluckrade gränsen mellan kropp och
kultur, mellan essentialism (att männi-
skan definieras av sitt biologiska jag)
och konstruktivism (att människan defi-
nieras av historiskt rörliga värdesy-
stem). Historiker och andra har visat att
inte bara idéerna om kroppen förändras,
utan också kroppen själv via växlande
normer för hälsa/sjukdom, normalt/
avvikande, manligt/kvinnligt,  starkt/
svagt eller skönt/oskönt.

Ideologiska tolkningen
av kroppen
Några har studerat kroppen som en

arena för olika kontroll- och discipline-
ringstekniker. Andra har analyserat den
som själva fundamentet för det moder-
na skillnadstänkandet kring kategorier
som kön, ras, klass och sexualitet.
Kroppen som genomsyrad av ideologi,
dvs att den tolkas och definieras utifrån
politisk eller ekonomisk förförståelse
(familjestruktur, arbetsmarknad, kolo-
niala drömmar), är ett annat fruktbart
tema. Etnocentriska föreställningar om
andra folk har försetts med en biologi
(ras), och denna tänkta biologi har se-
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