
tror att det var klokt av författargruppen
att granska patient–läkarrelationen mer
i termer av patientens tillfredsställelse
än i kostnad för sjukvården.

Rapporten är väl strukturerad även
om kapitlen ibland överlappar varand-
ra, vilket jag misstänker beror på att ka-
pitlen har olika författare även om man
officiellt framhåller författarkollektivet.

Att varje kapitel i slutet har under-
rubriker som »Betydelse för sjukvård
och utbildning» samt »Behov av forsk-
ning» anser jag mycket värdefullt. Den
som i sin kliniska vardag har svårt att få
tiden att räcka till kan med fördel läsa
just de delarna. Att särskilda kapitel
ägnas placebo, sorg och förlust, sexua-
litet samt könsrollens betydelse för pa-
tient–vårdarrelationen är emellanåt
banbrytande bra.

Praktiska råd
Skall man fråga patienten om

hjärt–lungräddning? Den frågan berörs
i rapporten, och en amerikansk studie
har visat att läkare ofta underskattar pa-
tientens önskan om sådana insatser.
Trots respekten för patientens autonomi
är detta alltjämt en fråga som är svår att
ta upp i praktiken. Vissa kapitel håller
sig till en strikt granskning av de veten-
skapliga artiklarna. Men i andra mynnar
denna granskning ut i att praktiskt goda
råd serveras, exempelvis hur man läm-
nar svåra besked.

Insiktsfullt
om compliance
Oerhört insiktsfullt finner jag kapit-

let om patientens följsamhet (complian-
ce) till ordinerad behandling. Det är säl-
lan man så tydligt formulerar att följ-
samhetsbegreppet kan ha en negativ
värdeladdning, i betydelsen att det an-
spelar på en paternalistisk uppfattning.
Det kapitlets litteraturgenomgång pe-
kar på behovet av en diskussion om
skillnaden mellan patientinformation
och dito kommunikation, med andra
ord rörelsen från förmynderi till samråd
och autonomi.

Lärdom omöjlig
att återge i böcker
Sammanfattningsvis är den förelig-

gande SBU-rapporten ett mycket vik-
tigt bidrag när det gäller att uppmärk-
samma den del av läkarens yrke som
inte är strikt naturvetenskaplig. Vi mås-
te fortsätta att skaffa kunskap om läke-
konsten men samtidigt kanske också
inse att det viktigaste i läkekonsten und-
flyr boklig lärdom.•

Roande läsning
om bitter
akademisk fejd

Ulf Lagerkvist. Karolinska institu-
tet och kampen mot universiteten.
212 sidor. Hedemora: Gidlunds Förlag,
1999. ISBN 91-7844-301-6.

Recensent: Bengt Pernow, professor
emeritus, Karolinska institutet, Stock-
holm.

Ulf Lagerkvist har i flera böcker på
ett lika elegant som fascinerande

sätt berättat om sitt liv och sina olika
forskningsområden sedda i ett histo-
riskt perspektiv. Han återkommer nu
med en synnerligen läsvärd bok,vars
huvudtema är Karolinska institutet
(KI), dess tillkomst,tidiga utveckling
och långa kamp för sin existens. Vårt
land har sett många akademiska fej-
der men ingen har varit bittrare än den
som fördes mellan den medicinska fa-
kulteten i Uppsala och KI under 1800-
talet.

KIs grundande
ett dödligt hot
Striden började redan 1825 när en

av KIs grundare och främste företrä-
dare, Jöns Jacob Berzelius, föreslog
att all medicinsk undervisning i lan-
det skulle samlas i Stockholm, där
tillgången på patienter och sjukhus-
platser var vida bättre än i Lund och
Uppsala. Det är inte att förvåna att
detta av universiteten uppfattades som
ett dödligt hot, som med alla medel
måste bekämpas. Kampen kan inte an-
ses vara avslutad förrän KI 1906 fick
rätten att promovera för medicine dok-
torsgrad.

Naturvetenskap kontra
humaniora
Huvudmotståndarna i denna strid,

Berzelius för KI och Israel Hwasser för
Uppsalafakulteten, var varandras kon-
traster. Berzelius, vid sidan av Linné
den tidens främste vetenskapsman i vårt
land, hävdade naturvetenskapernas be-
tydelse för den medicinska utveckling-
en medan drömmaren Hwasser var ett
barn av romantiken och svuren fiende
till allt vad naturvetenskap heter. Man
kan säga att båda gick segrande ur stri-
den. Berzelius lyckades hävda och stär-

ka KIs ställning som självständig skola,
och Hwasser räddade Uppsalas medi-
cinska fakultet från att uppslukas av det
unga KI.

Lagerkvists skildring av de båda
kombattanterna och deras strid är lysan-
de. I en lättillgänglig framställning och
i elegant språkdräkt leder han läsaren in
i de två diametralt olika tankevärldar
som vid den tiden bröts mot varandra
till synes helt kompromisslöst. I dag ser
vi mer nyanserat på problematiken; na-
turvetenskap och humaniora är numera
båda omistliga komponenter i all medi-
cinsk utbildning och sjukvård.

Utgångspunkt
i antiken
Bokens titel är inte heltäckande.

Mindre än hälften av framställningen
berör KI och dess kamp. De inledande
113 sidorna målar i breda penseldrag
upp hela den medicinska historien allt-
ifrån antikens dagar. Avsikten härmed
är att sätta in bokens huvudbudskap i ett
brett historiskt sammanhang, och där-
med vill författaren visa att Berzelius
var i gott sällskap. Redan Hippokrates
och Galenos teorier stod på naturveten-
skaplig grund.

Även den svenska medicinens bloms-
tringstid under 1700-talet följde tätt i
spåren av den naturvetenskapliga stor-
hetstiden.

De ledande naturvetarna var också i
många fall samtidigt medicinare med
Linné och Berzelius som de främsta re-
presentanterna. Denna epok får ett stort
utrymme i Lagerkvists framställning,
där inte minst blomsterkonungen och
hans lärjungars stora insatser beskrivs
utförligt och finstämt.

Bör bli obligatorisk
kurslitteratur på KI
Den svenska litteraturen har under

senare år begåvats med flera medicin-
historiska framställningar av hög klass.
Lagerkvist hävdar sig utomordentligt
väl i detta sammanhang med sin med-
ryckande framställningskonst. Hans
ambition har varit att skriva en »läsbar
och roande historia». Däri har han lyck-
ats till fullo.

Det är bara att instämma i författa-
rens förhoppning att boken skall läsas,
inte bara av dem som i likhet med ho-
nom själv fått sin utbildning vid KI,
utan av en större krets av läkare och lek-
män med intresse av naturvetenskapens
och medicinens historia. På KIs alla ut-
bildningslinjer bör den bli obligatorisk
som kurslitteratur. ∑
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