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Nya böcker

socialmedicin är angeläget i Danmark,
både för individ och samhälle. 

Svensk lärobok behövs
I Sverige idag, inte minst i den mark-
nadsekonomiskt hårt konkurrensutsatta
sjukvårds- och socialtjänstorganisatio-
nen, finns tecken på att utstötta/utsatta
grupper mer och mer håller på att stötas
ut även från socialmedicinsk klinik,
forskning och undervisning. För att åter-
uppliva klinisk socialmedicin i Sverige
tror jag att tillkomsten av en svensk läro-
bok i ämnet delvis efter dansk förebild
skulle ha stor betydelse. Några kanske
tycker att man så länge kunde översätta
den danska läroboken till svenska. Ty-
värr är detta ingen bra lösning, då ämnet
klinisk socialmedicin är extremt beroen-
de av respektive lands lagstiftningar
inom olika områden, främst  hälso- och
sjukvården samt socialtjänsten. För att
påskynda tillkomsten av en svensk läro-
bok tror jag också att det är nödvändigt
att företrädare för svensk socialmedicin
knöt fördjupade kontakter med företrä-
dare för olika kliniska medicinska disci-
pliner och med företrädare för social-
tjänst och socialhögskolor.

Viktig insikt 
i placebofenomenet
Harry Boström och Helena Dahlgren, red.
Placebo. 152 sidor. Falköping: Elanders
Gummessons, 2000. ISBN 91-47-4999-5

Recensent: Rolf Ekman, professor, institu-
tionen för klinisk neurovetenskap, Göte-
borgs universitet.

❙ ❙ Resultatet av en konferens hösten
1999, anordnad av Harry Boström till-
sammans med Helena Dahlgren och Sta-
tens beredning för medicinsk utvärder-
ing (SBU), föreligger nu i en liten värde-
full bok, med titeln »Placebo«; ett av ti-
digare generationer förbisett område i
den medicinska utbildningen och som

först under 1990-talet seriöst införts och
då enbart i Umeå. I avsaknad av en »pla-
cebons Newton« är det nog så att begrep-
pet är laddat med en viss grad av flum-
mighet för största delen av läkarkåren.

Nio mångsidigt belysande kapitel
Genom Harry Boströms upplägg belyser
boken på ett mångsidigt sätt det svårbe-
mästrade placebobegreppet ur såväl ett
medicinskt idéhistoriskt som etiskt le-
galt perspektiv. Detta redovisas i nio väl-
skrivna kapitel med ett representativt ur-
val av referenser.

Erik Hägg tar upp många viktiga
övergripande frågor, som även belyses
av de andra författarna men då vinklat ur
deras medicinska specialitet, beträffan-
de placebobegreppet, t ex definitions-
frågan och placeboeffekternas variabili-
tet, faktorer av betydelse för placeboef-
fekterna –  hur länge de varar, och inte
minst doktorns roll som placebo.

»Placeboeffekter, både positiva och
negativa, finns inbakade i sjukvården i
varierande grad och kan i vissa fall vara
mycket kraftfulla och påverka patien-
tens sjukdomsutveckling, livskvalitet
och tillfredsställelse«. Detta illustreras
med några relevanta placebostudier.

Marie Åsberg tar upp placeboeffekter
vid olika psykiatriska sjukdomar och be-
handlingar. I dessa studier har man varit
speciellt uppmärksam på placeboeffek-
terna över tid, eventuella biverkningar
av speciell medicin och problem av
trovärdiga kontroller vid exempelvis
ljusbehandling och psykoterapi med sin
sofistikerade problematik. Här behövs
otvetydigt mer forskning.

Martin Ingvar diskuterar beteende-
förändringar i komplexa system och
hjärnans förväntan inför behandling. Vi-
dare berör han om positiva och negativa
placeboeffekter kan komma att belysas i
termer av molekylära processer i det
psykoneuroimmunologiska systemet.
Dessa samband förtjänar snart sitt berät-
tigade genomslag.

Ett intressant och berikande inslag ut-
gör Karin Johannissons historiskt-kultu-
rellt vinklade bidrag som visar på att »pla-
cebofenomenet bekräftar att sjukdom och
läkedom innesluter kulturella, psykolo-
giska och sociala komponenter«.

Tor Waalers bidrag om alternativme-
dicinska aspekter stämmer till eftertanke
mot bakgrund av de homeopatiska tera-
piformernas snabbt ökande frammarsch
och då deras yttringar till allra största de-
len kan tillskrivas placeboeffekter. Här
krävs forskningsinsatser.

Av de två avslutande kapitlen väcker
Povl Riis etiska aspekter på placebobe-
greppets plats i ett kliniskt-vetenskapligt
sammanhang många tankar och några av
dessa tas upp med fokus på den etiska

kontrollen av placeboanvändning och
dess säkerhet. De legala aspekterna dis-
kuteras i Olof Edhags avsnitt, där beto-
nas att all patientnära forskning bör ut-
göra en integrerad del av sjukvården och
är till alla delar underställd hälso- och
sjukvårdslagen.

Omdebatterad roll i kliniska prövningar
Sedan SBU-konferensen hösten 1999
har den internationella debatten om pla-
cebos centrala roll i kliniska prövningar
ifrågasatts från flera håll. I Helsingfors-
deklarationens senaste version betonas
att placebo inte bör användas när det
finns aktiv beprövad behandling, vilket
alltså för närvarande innebär att en del
problem saknar en godtagbar lösning. 

Placebodebatten rullar vidare och vi
som inte fick någon djupare insikt i pla-
cebofenomenens olika teoretiska och
praktiskt historiska dimensioner under
vår utbildning och fortfarande känner lus-
ten efter mer kunskap har nu tillgång till
en viktig bok. Den är således tankeväck-
ande och stimulerar till fortsatt läsning.

Bok för framtida medicinutbildning
Slutligen kan jag också tänka mig att en
ny version av denna bok, uppdaterad och
något omarbetad, kan komma att ingå i
framtida medicinstuderandes utbild-
ningspaket och då inte enbart i Umeå,
utan mer som en bekräftelse på Harry
Boströms lovvärda initiativ och visioner.

Medicinens filosofi

Pekka Louhiala, Svante Stenman, red. Phi-
losophy meets medicine. Acta Gyllenbergi-
ana I. 161 sidor. Helsingfors: Helsinki Univer-
sity Press, 2000. ISBN 951-570-469-3.

Recensent: Jörgen Malmquist, med. dr, fri-
lansskribent, Höllviken.

❙ ❙ Boken är baserad på ett symposium
som hållits 2000 med stöd av Signe och
Ane Gyllenbergs stiftelse, Helsingfors.



De 16 bidragsgivarna är utbildade filo-
sofer. Nio av dem är eller har varit läka-
re, en är tandläkare. Majoriteten är verk-
samma i värdlandet, övriga i Sverige
(Lennart Nordenfelt), Danmark (Henrik
Wulff), Nederländerna, Polen, Storbri-
tannien och Tyskland. Bidragen är inde-
lade i de innehållsmässigt överlappande
grupperna »Allmänna perspektiv«, »Eu-
ropeiska perspektiv« och »Psykiatriska
perspektiv«. Inga diskussioner är åter-
givna. Det finns också en grupp »Per-
sonliga perspektiv«, bestående av själv-
biografiska kåserier (av typ »min väg
till…«). Jag förbigår de sistnämnda och
nämner några exempel bland övriga bi-
drag.

Begreppet hälsa
Lennart Nordenfelt diskuterar vad som
menas med »hälsa«. Han kontrasterar en
»biostatistisk teori«, knuten till organis-
mens funktioner, mot en »holistisk teo-
ri«, knuten till individens förmåga att
uppnå sina »vitala mål«, och förklarar
varför han föredrar den senare. Som lä-
sare kan man tycka att de båda koncep-
ten skulle kunna accepteras som likvär-
da och komplementära, men Norden-
felts diskussion är intressant. 

Universitetsämne i Polen
Zbigniew Szawarski beskriver hur »phi-
losophy of medicine« utvecklats som ett
eget universitetsämne i Polen från
omkring 1875, med en storhetstid under
decennierna kring sekelskiftet 1900.
Texten visar framför allt inverkan av de
dåtida tankemönster som brukar kallas
naturfilosofi.

Medicinsk etik
Christian Hick, som är verksam inom
områdena medicinhistoria och medi-
cinsk etik vid universitetet i Köln, skild-
rar implikationerna för medicinen av
den etik som formulerades av den frans-
ke filosofen Emmanuel Levinas. Det
centrala är att man i mötet med en hjälp-
behövande medmänniska, »den andre«,
har en automatisk upplevelse av ofrån-
komligt ansvar. Denna grund för etiskt
handlande kan inte ersättas av, men väl
kompletteras med, imperativa etiska
normer som uttrycks i lagar och etiska
yrkeskoder. 

Filosofi som terapi
Antti Mattila, en psykiater som 1999 var
den förste i Finland som började utöva
filosofisk rådgivning, bidrar med »Filo-
sofi som terapi«. Sådan aktivitet började
1982 i Tyskland, och det lär nu finnas
omkring 200 filosofipraktiker (med eller
utan medicinsk utbildning) i olika län-
der. De flesta av dem understryker att de
inte utövar psykoterapi och ansluter sig

till de omvälvande brittiska psykiatrerna
Thomas Szasz och Ronald Laing, som
bland annat förkastade att mänskliga
livsproblem beskrivs i medicinska ter-
mer. Den mest accepterade termen är
därför »filosofisk rådgivning«. Mattilas
diskussion av vad sådan verksamhet kan
innehålla är givande. 

Filosofins roll för psykiatrin
KWM Fulford, professor i »philosophy
and mental health« i England, bidrar
med ett fängslande kapitel om olika
»möten« mellan filosofi och psykiatri
under 1900-talet. Kärnan i framställ-
ningen är att filosofin haft och har en roll
som stöd för begreppsbildningen inom
psykiatrin.

Övrigt att önska
Det man kan önska av eventuella framti-
da böcker inom »medicinens filosofi« är
en grundligare behandling av kunskaps-
teori och begreppsanalys plus framställ-
ningar om sannolikhetsbedömning och
beslutsteori.

Heltäckande om 
ansiktstraumatologi

Tor-Göran Henriksson, Jan Hirsch. Ansikts-
traumatologi. 176 sidor. Lund: Studentlitte-
ratur, 2000. ISBN 91-44-00899-6.

Recensent: Erik Neovius, specialistläkare,
kliniken för rekonstruktiv kirurgi, Karolinska
sjukhuset, Stockholm.

❙ ❙ Det finns, mig veterligt, ingen tidiga-
re svensk bok om ansiktstraumatologi.
Tor-Göran Henriksson och Jan Hirsch
har med denna bok lyckats täcka det
mesta inom detta ämne på ett lättöver-
skådligt sätt. Kapitelindelningen är klar
och logisk och omfattar historik, epide-
miologi, primärt omhändertagande, an-
tibiotikaterapi och profylax, tillämpad
anatomi, diagnostik, anestesi, mjuk-

delsskador, frakturer, friläggning av an-
siktsskelettet, teknik, bentransplanta-
tion, tidsplanering, instrument och mate-
rial samt komplikationer, resttillstånd
och sekundära åtgärder. 

Fler bilder vore önskvärt
Boken är rikt illustrerad men det vore
önskvärt med ännu fler bilder och illust-
rationer bl a i kapitlen om diagnostik,
frakturer och friläggning av ansiktsske-
lettet. Dessutom önskar man att färgbil-
derna vore inlagda i respektive kapitel i
stället för att vara samlade i en separat
del (detta är troligen en eftergift för att
hålla ner tryckkostnader). Innehållsmäs-
sigt finns inte så mycket att tillägga,
dock frågar man sig om profylax och be-
handling av infektioner grundar sig på
konsensus i landet eller på lokala tradi-
tioner, vilket borde framgå. Dessutom
borde det nämnas i kapitlet teknik att de
flesta författare rekommenderar fixation
av tre punkter vid zygomatikusfrakturer
för att säkerställa operationsresultatet.

Utmärkt bok för en bred målgrupp
Ansiktstraumatologi är en utmärkt bok,
som täcker det mesta inom ämnet. Den
lämpar sig därför väl för både blivande
och färdiga läkare och tandläkare såväl
som speciellt intresserade sjuksköters-
kor. För de läkare som ofta behandlar pa-
tienter med ansiktsfrakturer krävs dock
fördjupande litteratur, där framför allt
artiklar och böcker av Gruss, Manson,
Rohrich och Hammer rekommenderas,
de flesta av dessa finns också med i refe-
renslistan. •
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