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❙ ❙ När mamma eller pappa blir allvarligt
fysiskt eller psykiskt sjuk eller dör för-
ändras situationen i familjen radikalt.
Det uppstår alltid mycket tankar och frå-
gor hos både små och större barn och
ungdomar. Detsamma gäller för föräld-
rar, vårdpersonal, lärare och andra.

Cirka 250 böcker kommenteras 
Bibliotekarie Anna Lindberg vid sjuk-
husbiblioteket på Norrlands Universi-
tetssjukhus och bibliotekskonsulent
Gunilla Brinck vid Länsbiblioteket har
ingått i en grupp som arbetat med syfte
att förbättra situationen för berörda
barn, deras närstående, vårdpersonal 
m fl. Utifrån denna bakgrund har de läst
många böcker inom området och bland
dessa valt ut och kommenterat ca 250
titlar om barn och ungdomar i svåra
livssituationer. 

Ur registret kan under rubriken
»Barn som närstående« hämtas:
»Filosofiskt och trösterikt«, »Plötslig
död«, »Förälder eller annan närståen-
de«, »Självmord«, »Sjukdom som leder
till döden«, »Att leva med sjukdom«,
»Missbruk«, »Psykisk sjukdom«,
»Funktionshinder«. Under rubriken
»Barn i sjukdom och kris« återfinns:
»Att vistas på sjukhus/besöka vård-
central«, »Att leva med sjukdom«,
»Missbruk«, »Psykisk sjukdom«. Ett
tredje avsnitt har rubriken »För föräld-
rar och andra vuxna i barnets närhet«. 

För varje refererad bok anges förfat-
tarnamn, titel och en kort samman-
fattning/kommentar och bibliotekets
bokstavsbenämning. Ett tänkvärt och
lärorikt utvecklingspsykologiskt avsnitt
rörande en känsla av sammanhang,
skrivet av psykolog Kati Falk, inleder
boken.

Rätt bok vid rätt tillfälle
Böckerna är mycket läsvärda och berör
– i alla åldrar – och visar hur viktigt det
är att lyssna på, synliggöra och samtala
med barnen inte minst i ovannämnda
situationer. Förhoppningen är att vi
vuxna själva skall lära mer och att vi

skall kunna förmedla rätt bok till rätt
barn vid rätt tillfälle. 

Bör finnas på bibliotek och barnkliniker
Boken rekommenderas varmt i första
hand till alla som har och/eller arbetar
med barn. Boken, och åtminstone en
del av de refererade böckerna, bör fin-
nas på varje bibliotek och barnklinik
men också på andra berörda kliniker –
och det är många.

Barn på sjukhus
aktualiserar etiska
överväganden

Erwin Bischofsberger, Gisela Dahlquist,
Marie Edwinson Månsson, Björn Tingberg,
Britt Marie Ygge. Barnet i vården. 160 sidor.
Stockholm: Liber; 2004. ISBN 91-47-05200-7.

Recensent: Carl Lindgren, med dr, universi-
tetslektor, ordförande i kurskommittén pro-
fessionell utveckling och ledarskap,
Karolinska institutet, Stockholm.

❙ ❙ Ett samhälles mest grundläggande
värderingar speglas i det sätt på vilket
man behandlar sina mest sårbara och
utsatta medlemmar. En sådan grupp är
barn. Ungefär en femtedel av Sveriges
befolkning är barn, och majoriteten av
barn som vårdas på sjukhus är under 4
år. 

Skrämmande att vistas på sjukhus
En sjukhusvistelse kan te sig skrämman-
de för många barn, och deras rätt till
information och möjlighet till delaktig-
het kompliceras av att de trots full
integritet har en ofullständig och varie-
rande autonomi. Det sätt på vilket barn
bemöts, behandlas och respekteras på
sjukhus är således ett sätt på vilket dessa
grundvärderingar kommer till uttryck.
Mycket har förvisso förbättrats vad gäl-
ler barns situation som patienter. År
1975 kom Socialstyrelsen med före-

skrifter om vård av barn på sjukhus
(SOU 1975:87). Samtidigt introducera-
des föräldraförsäkringen, vilken gav
föräldrar möjlighet att vara hemma med
sina sjuka barn.

Nya omständigheter väcker nya frågor
Barn på sjukhus erbjuder många möjlig-
heter till aktualisering av och ställnings-
tagande i etiska frågor för all berörd per-
sonal. Vårdtiderna blir allt kortare, fler
barn än tidigare behandlas i hemmet, vil-
ket gör att många av de inneliggande
barnen har särskilt svåra och/eller lång-
variga sjukdomstillstånd. Nya behand-
lingsmetoder för barn som tidigare var
bortom all terapi har också bidragit till
att vårdetiska frågor blivit mer aktuella. 

Bred målgrupp
De fem författarna till boken »Barnet i
vården« diskuterar detta från olika
utgångspunkter i denna mycket värde-
fulla bok. Man vill rikta sig till alla som
kommer i kontakt med barn och familjer,
framför allt till de kliniskt verksamma i
hälso- och sjukvården, men även till per-
soner med politiska uppdrag, till ansvari-
ga på myndighetsnivå och till föräldrar
och lärare. Det är således en bred mål-
grupp man riktar sig till. Bokens innehåll
lämpar sig dock mest som kunskapskäl-
la för klinisk vårdpersonal och i synner-
het sjuksköterskan, något som även
också speglas i författarlistan. 

Slagsida åt sköterskans roll
Sköterskans förhållningssätt och upp-
gift som informatör i samband med
utredningar, undersökningar och prov-
tagning ges stort och välbehövligt
utrymme. Jag saknar dock motsvarande
diskussion kring läkarens roll i detta. I
exemplen föreslås hur vårdpersonalen
skall agera i olika situationer, men man
kan inte undgå att i vårdpersonalen i
första hand se bilden av sjuksköterskan.
Ett exempel från kapitlet »Beredd på
behandling«, sidan 152, får illustrera
detta. Vårdpersonalen till barnet:
»Doktorn skall känna var han skall
sticka /…/ Nu tvättar doktorn med ett
medel som luktar starkt /.../.«
Representeras läkaren i dessa och lik-
nande exempel bara av en stum hand?
Det vore olyckligt om läkare i samband
med ingrepp som denne själv utför, t ex
en lumbalpunktion, låter sig reduceras
till anonyma aktörer. De bör i stället
vara aktivt delaktiga i den kloka infor-
mationen om rutiner kring och ställ-
ningstagande till de etiska problem som
kan uppstå i samband med dessa. 

Grundmall för etisk analys
Bokens anslag är brett och spänner över
en tankeväckande redogörelse för barn-
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sjukvårdens utveckling, grundläggande
etiska begrepp, lagstiftning och forsk-
ningsetik och bemötande av barn och
familjer. Frånsett den teoretiska delen
erbjuder också författarna en grundmall
för etisk analys, som jag ser som
bokens mest användbara del i klinisk
praxis. 

Om ett etiskt problem uppmärksam-
mas i vården kan man med fördel
använda författarnas sexpunktsstrategi
för att identifiera och/eller inhämta
uppgifter om det etiska problemet,
medicinska fakta, aktörerna, aktörernas
intressen, konsekvenserna och den etis-
ka argumentationen. Utifrån denna mall
kan sedan läsaren, med successivt
minskande hjälp från författarna, analy-
sera tolv olika fall med etisk problem-
ställning. 

En välkommen bok för pediatrikkursen
Etik och etiskt förhållningssätt är ett
centralt begrepp inom dagens sjukvård.
Många sjukhus har idag särskilda etiska
kommittéer med återkommande möten
för gemensamma diskussioner. I arbetet
med ett förslag till ny läkarutbildning
på Karolinska institutet framkommer
också att just detta ämne ses som hög-
prioriterat av både studenter och lärare.

»Barnet i vården« är även i ljuset av
detta en mycket välkommen skrift, som
väl kan rekommenderas som kursbok
på pediatrikkursen.    

Lättläst biologisk
kunskap om köns-
identitet och genus
Gun Leander. Könets kemi. Om skönsskill-
nader, hormoner och allt som förenar oss.
175 sidor. Västerljung: Valentin förlag AB;
2004. ISBN 91-7233-123-2.

Recensent: Rickard L Sjöberg, med dr, AT-
läkare Centrum för klinisk forskning,
Centrallasarettet Västerås.

❙ ❙ Kanske kan man betrakta splittringen
av akademisk forskning och undervis-
ning i fakulteter (medicinsk, samhälls-
vetenskaplig, teologisk etc) som en
social konstruktion snarare än som ett
naturgivet fenomen.

Mycken forskning om exempelvis
människan som samhällsvarelse tyder
på att studieobjekt som mönster av
gentranskription, elektrisk och kemisk
aktivitet i nervsystem och blodbanor;
kognitiva, emotionella, sociala och

kulturella processer hänger samman på
sätt som inte alltid svarar mot univer-
sitetsorganisationernas gränsdragning-
ar.

Så som jag förstår saken är det
utifrån en vilja att överbrygga denna
typ av konstruerade reduktioner av det
mänskliga som vetenskapsjournalisten
Gun Leanders bok »Könets kemi« är
skriven. 

Intervjuer med forskare och kliniker
Boken består huvudsakligen av inter-
vjuer med svenska forskare och kliniker
kring frågor som rör kön och könsiden-
titet men innehåller också ett par avsnitt
där författaren själv sammanfattar det
stoff som presenteras. I ett par av
bokens kapitel diskuteras frågor kring
hormoners och genotypers troliga bety-
delse för könsidentitetsutveckling och
sexualitet. På annan plats resoneras
kring hur mäns och kvinnors skilda
sociala roller och därmed också  skilda
livserfarenheter kan tänkas påverka
biofysiologiska stressmönster, vilket i
förlängningen antas kunna leda till
könsskillnader i incidens och prevalens
av utmattningsdepressioner och ut-
brändhet. I ett kapitel i boken resoneras
också kring hur man kan arbeta för att
modifiera könsrollsmönster genom att
uppmuntra pojkar och flickor på dagis
att integrera delar av det motsatta
könets egenskaper i den egna repertoa-
ren av förhållningssätt. 

Könsrollsmönster i biologisk belysning
Det som kan betraktas som en röd tråd i
boken är författarens underförstådda
sökande efter en möjlighet att kombine-
ra en politiskt radikal och feministisk
grundsyn på frågor som rör könsrolls-
mönster och könsidentitet med en
öppenhet för biologisk kunskap och
biologiska resonemang. Ett annat
centralt tema är strävan att göra dessa
resonemang tillgängliga och rentav
intressanta även för läsare utan naturve-
tenskapliga förkunskaper.

Boken utgör således inte någon

uttömmande beskrivning av den kogni-
tiva neurovetenskapens forskningsfront
och går inte heller att använda som
sådan. I stället finner den sin roll som
en röst vilken mitt i den svenska femi-
nistiska diskursen representerar tanken
att splittringen av kunskapsområden i
medicin- och samhällsvetenskap utgör
en social konstruktion som inte själv-
klart främjar vare sig förståelsen av
människan eller kampen för jämställd-
het. 

Rekommenderbar populärvetenskap
För den läkare som vill läsa den på detta
vis eller för den icke naturvetenskapligt
skolade patient som efterfrågar en förs-
ta lättläst introduktion till biologisk
kunskap om könsidentitet och genus
tycker jag att boken kan rekommende-
ras.
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Vinnare i boklotteriet
Följande prenumeranter har vun-
nit Åsa Nilsonnes bok »Bakom
ljuset«, från Forum, som lottades
ut i nr 43/04:
Kristine Carlsson, Nyköping
Mats Weström, Luleå
Karl-Erik Johansson, Linköping
Tore Nilsson, Bjärnum

Vi gratulerar vinnarna och tackar
alla er som deltagit i vårt boklot-
teri genom att sända in vykort.
Ni som inte vann den här gång-
en, ge inte upp! Det kommer fler
chanser med nya spännande
böcker.


