
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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