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Genetisk diagnostik, fader-
skapsanalyser, registerhållning,
problem med vem som ska ha
tillgång till genetisk information
och till provmaterial samt frå-
gan om hur stor del av vår
framtid som är förutbestämd i
generna är några områden där
genomforskningen skapar etis-
ka problem. Här följer en ge-
nomgång som ändå avslutas i
förvissning om att forskningens
balansräkning är positiv, förut-
satt att verksamheten är öppen.

Redan vid starten av det humana ge-
nomprojektet, HGP, stod det klart att
genomforskningen kommer att aktuali-
sera viktiga etiska problem. Det be-
stämdes därför att man inom HGP skul-
le satsa på så kallad ELSA-forskning
(ethical, legal, and social aspects) paral-
lellt med att den genetiska kunskapen
togs fram. Många länder, inklusive Sve-
rige, satsar stora belopp på denna forsk-
ning, och i Uppsala bygger man upp ett
centrum för bioetik. Uppsala universitet
är också värd för ett nationellt ELSA-
program, finansierat av Stiftelsen för
strategisk forskning. 

Gentestning på gott och ont
De problem som forskningsresulta-

ten befaras kunna medföra har bland an-
nat med genetisk diagnostik att göra.
Kunskapen om våra gener kommer i
tilltagande utsträckning att göra det
möjligt att redan på fosterstadiet identi-
fiera individer som har genskador och
som därmed riskerar att drabbas av ärft-
liga så kallade monogena sjukdomar.
Eftersom få fosterterapeutiska möjlig-
heter står till buds kommer kvinnan i
många fall att abortera det skadade fost-
ret som ett reultat av undersökningen.

Ett problem i detta sammanhang är

hur genetisk sjukdom skall definieras i
relation till den naturliga genetiska va-
riationen. I och med att kunskapen om
generna ökar öppnas möjligheter att
också spåra genvarianter som har med
denna variation att göra. I de flesta fall
torde gränsdragningen vara okomplice-
rad, men en risk finns att vi i framtiden
frestas att utnyttja kunskapen för att i
allt större utsträckning kvalitetskontrol-
lera våra blivande barn. Risken ökar
sannolikt betydligt om det i fram-
tiden blir möjligt att i mammans
blod identifiera fosterceller och
därmed möjliggöra fosterdia-
gnostik utan att fostret behöver
undersökas. Tillkomsten av in-
rättningar i privat regi som okri-
tiskt erbjuder gentest till hugade
spekulanter förvärrar hotbilden.

En levande debatt och ett stän-
digt ifrågasättande av sjukvårdens
tillämpning av den framväxande
kunskapen torde vara det demo-
kratiska samhällets bästa vapen i
kampen mot missbruk av prenatala test.
Detta kräver ett åsiktsutbyte i vilket
forskare och läkare har modet att delta.
Viktigt är också att redan i grundskolan
sprida kunskap om genetik så att män-
niskor i största möjliga mån kan fatta in-
formerade beslut utan att behöva förlita
sig på experternas råd.

Ett speciellt dilemma som berör den
genetiska diagnostiken är att sjukdoms-
gener kan identifieras som får sin nega-
tiva effekt först sent i livet. Huntingtons
och Alzheimers sjukdomar är välbe-
kanta exempel. Mutationer i gener som
medför ökad risk att drabbas av cancer
är ett annat exempel. 

Egentligen handlar det om två pro-
blem, dels huruvida det är försvarbart
att utnyttja denna kunskap i fosterdia-
gnostiskt syfte, dels om de psykiska
problem som vetskapen om det öde som
väntar den drabbade medför. Anhöriga
till patienter med dessa sjukdomar ställs
också inför mycket svåra val. Det är inte
alltid självklart att de möjligheter till in-
syn i den enskildes arvsmassa som er-
bjuds skall utnyttjas.

En diskussion i vilken alla berörda
parter medverkar är oerhört viktig innan
gentest erbjuds. Ett oeftergivligt krav är
att den genetiska analysen alltid föregås

av genetisk rådgivning så att den berör-
da patienten har de bästa möjligheter att
förutse de psykologiska konsekvenser-
na av ett testresultat. Likaså måste pati-
enten då testresultatet blir känt ha möj-
lighet att få professionellt stöd. I USA
utbildar man särskilda »genetic coun-
sellors» som medverkar i denna pro-
cess. Dessa personer besitter goda kun-
skaper om de psykosociala reaktioner
som kan framkallas då en person med-

delas information om förhöjda riskvär-
den på grund av en ärftlig disposition. I
Sverige borde man överväga att utbilda
en liknande yrkeskår.

Insynen i generna kommer också att
medföra att genetiska test inte enbart
kan appliceras på dem som har en ärft-
lig sjukdom, utan även på dem som bär
på recessiva anlag, vilka hos avkomman
kan leda till sjukdom. Detta aktualiserar
frågan om i vilken utsträckning så kal-
lad genetisk screening skall användas
för att spåra individer som själva är fris-
ka, men som löper risk att få barn med
en viss genetisk sjukdom om de träffar
en partner som bär på samma anlag.

I Sverige är genetiska massunder-
sökningar lagreglerade. Efterfrågan på
sådana massundersökningar har hittills
varit mycket liten. Möjligheten att iden-
tifiera anlagsbärare för cystisk fibros
har diskuterats livligt, men hittills har
ingen omfattande screening påbörjats.
Screening kan också bli aktuell för sjuk-
domar som debuterar senare i livet. De
komplikationer som screeningen för
alfa-1-antitrypsinbrist medförde visar
hur viktigt det är att alla potentiella pro-
blem beaktats innan storskaliga under-
sökningar påbörjas.

En oavvislig princip när det gäller
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gentest måste vara att det är den berörda
individen som själv bestämmer om han
eller hon vill underkasta sig en genetisk
undersökning. Individens intressen
måste här alltid gå före samhällets. För
de flesta av oss är detta något fullstän-
digt självklart och exemplen från Nazi-
tyskland talar sitt tydliga språk. Risk
finns emellertid för att det i ljuset av en
begränsande sjukvårdsekonomi växer
fram osynliga normer som gör att valet
när det gäller fosterdiagnostik i prakti-
ken inte blir fritt. Påverkan genom atti-
tyder från sjukvårdspersonalens sida är
andra faktorer som kan begränsa valfri-
heten.

Genetiska register hot
mot personlig integritet
I och med att genetisk information

om enskilda individer ansamlas i sjuk-
husjournaler uppkommer en integri-
tetsproblematik. Uppenbart är att läck-
age av information till obehöriga kan få
enorma konsekvenser för den drabbade.
Det kan tyckas självklart att den enskil-
de individen och den behandlande läka-
ren skall ha exklusiv tillgång till sådan
information. Patienten kan dock under
mer eller mindre tvingande omständig-
heter förmås att utlämna informationen.

Vad som särskilt uppmärksammats
är de påtryckningar som arbetsgivare
och försäkringsbolag kan förmodas ut-
öva. I USA, där sjukvårdskostnader
vanligen täcks genom privata försäk-
ringar, som till del betalas av arbets-
givaren, uppkommer svåra problem,
vilka kan leda till att den som berörs av-
står från att testa sig under hotet att han
eller hon kan förlora både försäk-
ringsskydd och anställning. Någon form
av lagreglering torde bli nödvändig för
att tillförsäkra medborgarna ett integri-
tetsskydd. Av intresse är att det nyligen
tecknats ett avtal mellan regeringen och
försäkringsbolagen som innebär att de
senare tills vidare skall avstå från att
efterfråga genetisk information såvida
det inte rör sig om mycket stora försäk-
ringsbelopp (>500 000 kronor).

Ett annat bekymmer är att den gene-
tiska information som tas fram med ett
gentest inte bara berör den person som
lämnat provet. Från resultatet kan ock-
så förutsägelser göras om dennes när-
maste anhöriga. Ett problem som kan
dyka upp är hur viktig information om
risk för insjuknande i en behandlings-
bar sjukdom skall förmedlas till nära
anhöriga om patienten själv inte önskar
medverka i informationsöverföringen.

Andra indirekta problem som är för-
knippade med genetiska test rör uppgif-
ter om faderskap. Så snart analyser görs
på en individ och dennes närmaste an-
höriga föreligger risk att ovälkommen
information skall uppdagas som visar
att den undersökte inte har den far han

eller hon tror sig ha. Detta ställer natur-
ligtvis stora krav på sekretess och
diplomatisk handläggning från den be-
handlande läkarens sida.

Kunskap om genetisk information
kan också utnyttjas inom rättsmedici-
nen eftersom alla individer, enäggstvil-
lingar undantagna, har en unik DNA-
sekvens. Med förhållandevis enkla me-
toder kan något som liknar individuella
streckkoder framställas. Nyttan av des-
sa koder inom brottsbekämpningen är
uppenbar. Förslag har framkastats att
register borde skapas över våra farligas-
te brottslingar, vilket lett till en ganska
intensiv debatt om behovet av integri-
tetsskydd. I framtiden kommer det för-
modligen att bli möjligt att ur ett DNA-
prov göra förutsägelser om en rad yttre
egenskaper hos den okände gärnings-
mannen, som hudfärg, ögonfärg och
kroppslängd.

Många av oss känner nog obehag in-
för tanken att DNA-prov skall kunna
lagras av myndigheter och utnyttjas i
sammanhang som inte på förhand pre-
ciserats. Debatten kring detta inflam-
merade ämne är inte avslutad vilket jag
tolkar som ett hälsotecken.

Komplexa sjukdomar
ger speciella problem
Nya etiska problem som sannolikt

kommer att dyka upp inom en nära
framtid rör de så kallade komplexa
sjukdomarna. Dessa sjukdomar orsakas
av flera gener i samverkan, vanligtvis
också i samverkan med miljöfaktorer. I
denna viktiga sjukdomsgrupp återfinns
våra så kallade folksjukdomar (astma,
allergier, diabetes, hjärt–kärlsjukdo-
mar, hypertoni m m). Kännetecknande
för dessa sjukdomar är att de genvarian-
ter som är inblandade i patogenesen har
en effekt som inte helt är förutsägbar,
därför att de utövar sin effekt i samver-
kan med flera andra gener. Det besked
man kommer att kunna ge patienten i
sådana fall är att han eller hon bär på en
genvariant som medför en ökad risk.
Riskökningens storlek kommer att vara
svår att fastställa, och det kommer att
vara mycket svårt för patienterna att
hantera denna typ av information.

Min uppfattning är att värdet av den-
na information för patienten är begrän-
sat och efterfrågan på gentest i dessa
sammanhang kommer sannolikt att bli
liten. Redan i dagsläget finns informa-
tion av denna typ tillgänglig. Exempel-
vis vet vi att vissa genvarianter i HLA-
lokus, som enkelt kan påvisas med im-
munologiska test, medför en påtaglig
ökning av risken för att insjukna i sjuk-
domar som diabetes, MS och morbus
Bechterew. Detta förhållande tycks hit-
tills inte ha lett till någon efterfrågan på
fosterdiagnostiska test.

Situationen kan dock komma att

ändra sig om det visar sig att den berör-
da individen genom medicinering eller
livsstilsval kan påverka sjukdomsför-
loppet. Frågan man då måste ställa sig
är hur mycket vi vill veta om vårt fram-
tida öde. Risken är att vi blir så fokuse-
rade på de förutsägelser som gentester-
na förmedlar att våra liv fördunklas. Ef-
tersom den information som kan er-
bjudas är oprecis till sin natur kan ett
okritiskt erbjudande av gentest få oöns-
kade konsekvenser. Risk finns att kom-
mersiella intressen kommer att leda till
ett utbud av en vildvuxen flora av test
som medborgarna frestas att utnyttja.

Äganderätten till
provmaterial het fråga.
En av de stora framtida utman-

ingarna är att utforska betydelsen av
den genetiska variationen och fastställa
samband mellan genvarianter och sjuk-
domsrisk. På basis av sådan kunskap
kommer förmodligen många av framti-
dens läkemedel att utvecklas. Dessutom
kan kunskapen göra det möjligt att för-
klara varför människor reagerar olika
på olika läkemedel. I framtiden kan det
bli möjligt att skräddarsy behandling
för den enskilde patienten. För sådana
studier måste man ha tillgång till välka-
raktäriserade patientmaterial.

Vad man tänker sig är att utföra en
form av fall/kontrollstudier där man
jämför frekvensen av en viss genvariant
(allel) i en kohort av friska människor
med den i en kohort av individer som
har en viss komplex sjukdom (så kalla-
de associationsstudier). För att uppnå
en erforderlig statistisk signifikans
krävs ett mycket stort patient- och kon-
trollmaterial. Särskilt värdefulla är
provkollektioner som insamlats från
befolkningar som på grund av sitt geo-
grafiska läge varit isolerade under långa
perioder. De isländska och finländska
populationerna är sådana exempel. I
dessa populationer kan man räkna med
att de genvarianter som medför sjuk-
domskänslighet är desamma hos de
flesta individer i befolkningen som har
sjukdomen i fråga.

På många håll i världen, inte minst i
Sverige, finns omfattande samlingar av
blod och vävnadsmaterial. Ett exempel
är de blodprov som med mödrarnas till-
stånd tas i samband med födelsen för att
utesluta att det nyfödda barnet har den
ärftliga sjukdomen PKU, därför att
sjukdomens utbrott går att förhindra ge-
nom dietbehandling. Av någon anled-
ning sparas dessa prov i form av en på
filtrerpapper intorkad bloddroppe vars
ursprung går att härleda.

Andra exempel är blodprov som
samlas in i samband med hälsounder-
sökningar och vävnadsprov som samlas
in på våra patologavdelningar i sam-
band med obduktioner och andra typer

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  43  •  1999 4661



av undersökningar av vävnadspreparat.
Dessa material är ytterst värdefulla, vil-
ket inte minst blivit klart för företag
som sysslar med läkemedelsutveckling
baserad på »gene discovery».

Forskare både inom de kommersiel-
la och akademiska sektorerna arbetar
nu med material för att identifiera gener
som medför risk att insjukna i flera av
våra vanliga folksjukdomar. Forskning-
en är viktig därför att den i framtiden
kan leda till att de sjukdomsframkallan-
de genvarianterna kan identifieras.
Denna kunskap kan i sin tur utnyttjas
som ledtråd för att skapa nya läkemedel
som specifikt ingriper i de processer
som ligger bakom sjukdomen ifråga.
Det är följaktligen angeläget att befint-
liga material kommer till användning
för denna typ av forskning, och här har
Sverige en unik chans att medverka tack
vare våra förnämliga sjukdomsregister.

Användningen av materialen är
emellertid inte okomplicerad, av flera
anledningar, vilket inte minst visat sig
på Island där ett företag, deCode, i sam-
arbete med läkemedelsföretaget Roche
skall få tillgång till prov och sjukdoms-
information från praktiskt taget hela
den isländska befolkningen. Frågan har
tillmätts så stor betydelse att den be-
handlats i Stortinget. I utbyte kommer
islänningarna bland annat att få fri till -
gång till de läkemedel som eventuellt
utvecklas som ett resultat av studierna
av den isländska befolkningen. 

Studier av insamlat patientmaterial
medför flera etiska problem. Ett av pro-
blemen har med integritet att göra – ga-
rantier måste kunna lämnas att de i un-
dersökningen medverkande personer-
nas identitet inte kan röjas. Ett annat
etiskt dilemma är att de patienter som
lämnat proven ofta inte lämnat sitt sam-
tycke till att provet står till fritt förfo-
gande för forskning när den ursprung-
liga undersökningen utförts. Sådana
medgivanden är svåra att samla in i ef-
terhand, och det är omöjligt om det är
fråga om obduktionsmaterial. Likaså
kan det vara svårt att få ett informerat
samtycke om det gäller barn och patien-
ter med svåra psykiska sjukdomar. En
komplicerande faktor är att forskningen
är mycket kostnadskrävande, och därför
utförs många av de pågående undersök-
ningarna i samverkan mellan akademis-
ka forskare och biotekniska företag.
Om forskningen är framgångsrik kom-
mer resultaten att få en enorm ekono-
misk potential i och med att det rör
mycket vanliga sjukdomar.

Existerande lagar och regelverk ger
inga entydiga svar på dessa frågor.
Forskning av detta slag är ytterst ange-
lägen och det är följaktligen viktigt att
man både på nationell och internatio-
nell basis utarbetar regelverk som gör
att forskarna på ett ansvarsfullt och

etiskt godtagbart sätt kan utnyttja mate-
rialet. 

Kan framväxande insikter
om vår arvsmassa vara farliga?
Forskare som sysslar med fram-

tagandet av ny kunskap skyddar sig i
den etiska debatten bakom påståendet
att kunskapen i sig inte har någon etisk
valör utan att det är först när den tilläm-
pas som de etiska problemen uppkom-
mer. Frågan är om detta är hela san-
ningen. Jag kan identifiera ett par pro-
blem som är förknippade med den fram-
tagna kunskapen snarare än med
tillämpningen av genetiska insikter.

Det första har med determinism att
göra. Dogmen att alla människor är
skapta lika och att våra liv blir vad vi gör
dem till intar en central ställning i det
demokratiska samhället. Det är också
inbyggt i vårt medvetande att framtiden
är oförutsägbar och att vi föds som in-
divider med en tillförsikt att vi kan for-
ma våra liv. Det är skrivet i stjärnorna
om den nyfödda individen blir en ny
Mozart, en ny Einstein eller kanske en
framstående fotbollsspelare. Tack vare
»the benefit of the doubt» finns det i
frånvaron av faktisk kunskap hopp även
i de mörkaste situationer. Den genetis-
ka kunskapen är egentligen djupt ode-
mokratisk i och med att den kommer att
visa att människor haft varierande fram-
gång i det genetiska lotteriet. Den fram-
växande kunskapen om våra genetiska
förutsättningar kommer att delvis eli-
minera det hopp som ovissheten med-
för. Frågan är hur detta kommer att på-
verka människans självbild. Är vi slavar
under våra gener med begränsade möj-
ligheter att påverka vår livssituation? Är
vår framtid skriven i generna snarare än
i stjärnorna? I och med att kunskap om
betydelsen av den genetiska variationen
växer fram kommer, vare sig vi vill det
eller inte, kunskap att framkomma om
genetiska faktorer som har med egen-
skaper och beteenden att göra. Härmed
finns en risk att vi kommer att se annor-
lunda på människors personliga ansvar.
Är våldsbrottslingen ett resultat av
olyckliga kombinationer av genvarian-
ter och kan han eller hon därmed fritas
från personligt ansvar?

Ett särskilt intressant område är kog-
nitionsforskningen inom vilken snabba
framsteg görs. Kanske kommer det en
dag att bli möjligt att beskriva vårt
känsloliv i kemiska termer och då upp-
står frågan i vilken utsträckning kun-
skapen skall användas för att påverka
människors beteende. Debatten kring
användandet av Prozac är illustrativ.

I dessa sammanhang är det lätt att
överdriva betydelsen av genetiska in-
sikter. Som beskrivits ovan finns det cir-
ka tre miljoner variabla positioner i
människans DNA. Det har sagts att an-

talet möjliga allelkombinationer över-
skrider numerären för atomerna i uni-
versum. Vi torde aldrig komma till en
insikt som gör det möjligt att på ett pre-
ciserat sätt göra direkta förutsägelser
om en människas framtida utveckling
baserade på sekvensen hos den berörda
individens DNA. Komplexiteten är för
stor och människan är trots allt en pro-
dukt av arv och miljö.

Om DNA-sekvensanalysen genom-
går samma utveckling som datorut-
vecklingen redan genomgått kommer
det en dag att vara möjligt att inkludera
en fullständig avläsning av patientens
DNA bland de rutintest som beställs på
en läkarmottagning. De insikter om
patienten som detta medför kommer
ändå att vara begränsade, och min
gissning är att även denna dag kommer
varje människa dessbättre att förbli ett
mysterium som inte helt låter sig ut-
forskas. Tillräckligt många förut-
sägelser kommer dock att kunna göras
för att det skall finnas anledning att
känna viss oro.

Genforskningen ger en
ny syn på rasbegreppet
Ett annat problem som är direkt för-

knippat med den framväxande kunska-
pen har att göra med diskriminering av
folkgrupper. Den spännande jämföran-
de forskning som redan gjorts på män-
niskor av olika etniskt ursprung har av-
slöjat en rad intressanta förhållanden.
Resultaten visar att människor av olika
etniskt ursprung är mycket lika ur gene-
tisk synpunkt. Människan har enligt en
tämligen allmänt accepterad teori sitt
ursprung i Afrika, och studier av den ge-
netiska variationen visar att den största
genetiska mångfalden finns på denna
kontinent. En undergrupp lämnade den
afrikanska kontinenten för cirka
100000 år sedan, och denna grupps av-
komma har sedan spritt sig i världen.
Jordens befolkning i dagsläget är resul-
tatet av en befolkningsexplosion som
ägt rum de senaste 10–15000 åren, vil-
ket är en kort period i jordens historia.
Detta medför att jordens alla invånare är
ganska nära släkt med varandra, och det
visar sig när man gör jämförande stu-
dier att nästan alla genvarianter före-
kommer i alla populationer. Gamla teo-
rier om att människan kan indelas i ra-
ser som ur genetisk synvinkel radikalt
skiljer sig åt saknar grund, och det är en-
ligt min uppfattning dags att skrota ras-
begreppet för människans räkning.

Vad man dock finner är att en del
genvarianter förekommer i olika fre-
kvens i olika befolkningsgrupper bero-
ende på att befolkningen genomgått så
kallade flaskhalsar, det vill säga vissa
befolkningsgrupper har uppstått genom
expansion av en ursprungligen liten
grupp människor. Dessutom har selek-
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tionen gjort att vissa genvarianter är oli-
ka fördelade i olika befolkningsgrup-
per. Ett uppenbart exempel är gener som
har med pigmentbildningen att göra – i
solfattiga delar av världen har en selek-
tion skett mot gener som ökar pigmen-
teringen för att underlätta upptaget av
D-vitamin.

Om vi hypotetiskt tänker oss att det i
framtiden kommer att visa sig att en
genvariant som kan kopplas till en i vår
kultur eftertraktad egenskap är över- el-
ler underrepresenterad i vissa etniska
grupper skulle detta kunna få förödande
effekter på hur vi ser på människors lika
värde. Om sådan kunskap skulle kom-
ma fram torde den för all framtid vara
omöjlig att radera bort från våra med-
vetanden. Det går inte att stoppa till-
baka anden i flaskan. Av denna anled-
ning har den tyske forskaren Benno
Müller-Hill föreslagit att vi så långt det
är möjligt skall avstå från att studera ge-
netiska skillnader hos olika befolk-
ningsgrupper.

Framtiden är ljus
– trots allt
Av det ovan anförda kan man få in-

trycket att problemen som den gene-
tiska forskningen medför är av sådan
kaliber att man kan ifrågasätta om HGP
bör genomföras. I mina ögon är balans-
räkningen klart positiv. Den framväxan-
de kunskapen kommer att på ett drama-
tiskt sätt befrämja och påskynda framti-
dens biomedicinska forskning. Fors-
karna får tillgång till en outtömlig kun-
skapskälla att ösa ur, och vad som i
dagsläget utgör den begränsande fak-
torn är bristen på snabba och effektiva
metoder som gör det möjligt att funk-
tionellt uttolka den genetiska informa-
tionen och dess variation. Helt nya prin-
ciper för behandling av många allvarli-
ga sjukdomsgrupper är redan i sikte, det
är ingen tvekan om att morgondagens
farmakoterapi kommer att se annorlun-
da ut än dagens. Genom tillämpningen
av kunskapen kommer mycket lidande
att kunna elimineras.

Som beskrivits ovan finns det ett an-
tal etiska problem framför allt förknip-
pade med tillämpningen av den genetis-
ka kunskapen. I de flesta fall är proble-
men inte nya utan vi brottas redan med
dem, om än i mindre skala. Det är min
fasta övertygelse att vi kommer att kun-
na hantera problemen på ett ansvarsfullt
sätt. Ett viktigt villkor är dock att det
finns insyn i verksamheten och att en
kontinuerlig dialog förs i vårt samhälle
om hur kunskapen skall tillämpas utan
att fundamentala värden sätts på spel. I
detta avseende har forskarna och läkar-
na ett viktigt ansvar, nämligen att till-
handahålla kunskap för allmänheten –
ett ansvar som vi hittills varit dåliga på
att axla.•
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■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
blemläkare, läkarproblem, ansvarsfrågor och patientförsäkringen.
80 sidor. 75 kr.

■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
Våldet möter läkare på skilda nivåer inom vården. Det kan också drab-
ba dem själva. 26 artiklar ger ett brett perspektiv  på våld och aggressi-
vitet. 84 sidor. 95 kr.

■ ENLIGT MIN ERFARENHET
32 korta, praktiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens var-
dag. Diagnostik, terapi, exempel på prevention och ledningsfrågor.
48 sidor. 55 kr.

■ LUNGCANCER
Kunskaperna om lungcancerns biologi har ökat väsentligt på senare år,
vilket innebär nya möjligheter för både prevention och behandling.
Kombinationen av flera terapeutiska principer innebär bot, eller lind-
ring, för fler patienter. Sex artiklar ger överblick över möjligheter och be-
gränsningar med dagens terapimetoder.
36 sidor. 60 kr.
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