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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. •

Människan – ett
komplext system
av biologi
och kultur

Finn Skårderud, Per Johan Isdahl,
red. Kroppstanker. Kropp – kjønn –
idéhistorie. 278 sidor. Oslo: Universi-
tetsforlaget, 1998. ISBN 82-00-42557-
6.

Recensent: Karin Johannisson, pro-
fessor i idé- och lärdomshistoria, Upp-
sala universitet.

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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dan getts determinerande status, dvs
blivit till medfödda egenskaper. Biolo-
gin har varit ett mäktigt instrument för
att skapa hierarkiska ordningar och för
att definiera gränserna mellan det nor-
mala och det avvikande, innanförskap
och utanförskap.

Lämnar man den ideologiska nivån
för en kulturell blir frågorna andra. Kul-
tur kan förenklat beskrivas som den
uppsättning föreställningar, normer och
värden som skapar mening och därmed
bestämmer individens val och hand-
lingar. En viktig fråga blir då hur över-
gången mellan kultur och den enskilda
kroppen går till.Utgångspunkten är att
objektet (kroppen) ändrar sig med sub-
jektet (föreställningar om kroppen).

Kr oppen reflekterar kultur en
Kring sådana teman har två norska

kliniker, båda välkända psykiatrer med
ätstörningar som specialområde, samlat
en rad experter – antropologer, kultur-
forskare, psykologer, pedagoger – till
tankar om kroppen. Bakgrunden är de-
ras erfarenhet att om man vill tolka en
komplicerad sjukdomsbild (i form av
t ex ätstörningar) kan en rent medicinsk
förståelse vara begränsande. Den måste
kompletteras med kunskap om krop-
pens plats i ett större meningsskapande
universum.

Alltså: kroppen är mer än biologi.
Den är genomträngd av tyst vetande om
kön, klass, identitet och tillhörighet.
Den förmedlar symboliska budskap.
Den är ett språk och ett redskap att kom-
municera – till sig själv och andra –
vem man vill vara. Kroppen reflekterar
därmed själva kulturen – dess gränser,
normer och ideal.

I västvärlden är smalhet, sundhet och
hårda muskler uttryck för högt priorite-
rade värden som självkontroll och men-
tal styrka. Självsvält (som är huvudte-
mat i flera av artiklarna) framstår som
en ikon för en intensivt konkurrens- och
prestationsinriktad kultur. Genom att
göra sig mindre gör man sig större.

Rik bok som stämmer
till efter tanke
»Kroppstanker» är en rik och inte

alldeles lätt bok som väcker reflektion.
Den illustrerar att människan varken är
biologi eller kultur, utan både och. På
samma sätt som kulturen skriver in sig i
biologin skriver biologin in sig i kultu-
ren. I relation till medicinen ligger hu-
manioras nytta i att den läser människan
just som ett sådant dynamiskt, kom-
plext system. •

Analys av
omsorgen om
utvecklingsstörda
förr och nu

Barbro Saetersdal. Tullinger, skrul-
linger og skumlinger. Fra fattigdom
til velferdsstat. 249 sidor. Oslo: Uni-
versitetsforlaget, 1998. Pris 210 nkr.
ISBN 82-00-42549-5.

Recensent: Claes G Olsson, univer-
sitetsadjunkt, institutionen för etnologi,
Umeå universitet.

Vilket stort ansvar har inte läkare och
all annan vård- och omsorgsperso-

nal! Jag tänker då inte främst på fack-
kunskaperna, de skall helt enkelt finnas
och ständigt förnyas, utan på förmågan
till inlevelse i andras livssituation.
Grundläggande för att klara detta är ett
reflexivt förhållningssätt, dvs en med-
vetenhet om den egna yrkesrollen, den
egna makten, ifrågasättande av förgi-
vettaganden (ideologiska, politiska,
strukturella) som påverkar mötet med
den andre, de lite annorlunda männi-
skorna, utvecklingsstörda, psykiskt sju-
ka och funktionshindrade.

Hjälp till r eflektion
över yrkesrollen
En god hjälp till reflektion över den

egna yrkesrollen är Barbro Saetersdals
bok. Saetersdal är professor i specialpe-
dagogik vid universitetet i Oslo och har
bl a ägnat sin forskning åt studier av för-
ändringar i omsorgen av utvecklings-
störda (i Norge HVPU-reformen). De
norska för oss främmande epiteten i ti-
teln är beteckningar på utvecklingsstör-
da, psykiskt sjuka och de lite annorlun-
da. Också i Sverige finns en mycket rik
flora av sådana beteckningar med dia-
lektalt och folkligt ursprung. I Tabell-
verkets (Statistiska centralbyrån) sam-
manställningar från senare delen av
1800-talet, när man skilde på vuxna sin-
nessjuka och sinnessjuka barn, dvs
utvecklingsstörda, finner man över
hundra olika beteckningar. Få av dessa
hade sitt ursprung i vetenskaplig dia-
gnostik och nomenklatur.

Folkminnen från för r
I sin senaste bok går Saetersdal tillba-

ka i tiden och med hjälp av folkminnen

insamlade (1994–95) av Norsk etnolo-
gisk granskning, NEG, (motsvarighe-
ten till Etnologiska undersökningarna
vid Nordiska museet i Sverige) låter
hon människor själva berätta om hur ut-
vecklingsstörda, psykiskt sjuka och ori-
ginal, behandlades, hur man själv del-
tog i eller såg på när dessa människor
plågades, medvetet eller av oförstånd,
men också hur de accepterades och fick
ett människovärdigt liv tillsammans
med andra.

Betonar vikten
av civilkur age
Berättelserna behandlas genom

textanalys där stilen, kontexten (tid,
rum och social miljö), berättarrollen
(vem, var och vad gjorde berättaren)
och centrala teman som fattigdom, gott
och ont och normalitetens gränser lyfts
fram. Författaren visar tydligt att det är
i de nära relationerna förståelse och to-
lerans växer fram, och det är dessvärre
i dessa situationer en del av övergrep-
pen begås.

Den oförståelse och ondska som be-
rörs har inte sällan sin grund i struktu-
rella förhållanden, i politiska, ideolo-
giska, vetenskapliga diskurser. Hon be-
tonar vikten av enskilda personers civil -
kurage, vilket kan få dem att gå mot
strömmen och bryta destruktiva mön-
ster i tankar och handlingar. Exempel på
sådant mod, att bryta onda mönster, har
vi nyligen sett i Sverige från omsorgen
om de gamla och sjuka.

Men hon nöjer sig inte bara med att
konstatera detta utan sätter in sin analys
i ett större ekonomiskt, socialt och kul-
turellt sammanhang där forskning inom
en rad vetenskapliga discipliner, och
även skönlitteratur, utgör grunden för
ett vidare resonemang med fler frågor
än svar. Också detta upplever jag, i den
tilltalande form boken fått, som positivt
då läsaren dras in i texten vilket uppma-
nar till ytterligare reflektion och efter-
tanke. 

Uppslag till analys
och diskussion
Det som stört mig något i läsningen

av denna kunskapsrika bok är de frag-
mentariska och korta avsnitten där
rubrikerna ibland lovar mera än de hål-
ler. Genom alla infallsrika perspektiv
ger boken ändå många uppslag till för-
djupad analys och diskussion, exempel-
vis i arbetsgrupper. Boken kan också ut-
göra en inkörsport till vidare läsning
inom grundläggande vård- och om-
sorgsutbildning. •
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