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❙ ❙ Trots ett omfattande utbud på markna-
den av läroböcker i makroskopisk anato-
mi är det svårt att hitta den optimala refe-
rensen i medicinarutbildningen, varför
denna titel från Elsevier inger förvänt-
ningar. Namnet Gray förpliktigar! Det är
dock inte mycket mera än titeln som
påminner om arvet från klassikern. 

Tydlig systematik 
Bokens utformning följer det regionala
konceptet med kapitel för rygg, torax,
buk, bäcken, nedre och övre extremite-
ter samt huvud–hals. Varje avsnitt
inleds med en »Conceptual overview«
(en bra nyhet), som introducerar regio-
nens »idé, huvuddrag och problemom-
råden«. Därefter följer en mera detalje-
rad och systematisk anatomisk deskrip-
tion, »Regional anatomy«, kryddad
med tillämpningsaspekter »In the cli-
nic«, avslutningsvis ett avsnitt »Surface
anatomy« och ett antal »Clinical
cases«. Denna systematik är konse-
kvent och tydlig och reflekterar en väl-
grundad strävan att påvisa den anato-
miska kunskapens användbarhet.

Vissa brister
Tyvärr har man undvikit att ta itu med
den regionala dispositionens nackdel –
läsaren (studenten) ges inte den ofta
efterfrågade samlade bilden av generel-
la system, t ex blod- och lymfcirkula-
tion. Jag blir också tveksam till valet av
kliniska lockbeten. Dessa ger en mång-
fald bilder av »livet på kliniken«, vilka

blir mer journalistiska än anatomiska
och ibland rentav förnumstiga: Vi lär
oss att en vanlig orsak till resistens i
nedre buken hos unga kvinnor är gravi-
ditet och att muskelbiopsi ger diagnos i
de sällsynta fall där skolios orsakats av
muskeldystrofi.

Artistiska illustrationer  
Jag bedömer texten som språkligt lätt-
tillgänglig för en svensk student. Boken
är, som sig bör, rikt illustrerad.  Framför
allt skall den grafiska tydligheten i de
artistiska bilderna, med imponerande
problemlösningar i strävan att ge bilder
en djupdimension, lovordas. Däremot
håller inte alltid illustrationer från radio-
login samma höga klass. Repro-
duktionerna har ofta suboptimal bearbet-
ning av gråskala och otolkbara pilar. 

Dessutom uppfattar jag det som
missriktat att i en anatomibok på grund-
nivå bedriva en parallell klinisk radio-
logisk undervisning. Exempelvis illu-
streras intrakraniella vaskulära kata-
strofer med DT-bilder, men när det nor-
malanatomiska resultatet av denna tek-
nik inte ges som jämförelse blir infor-
mationen rimligen svårtillgänglig för en
student. Därmed missas i någon mån
avsikten att påvisa anatomins värde »i
verkligheten«.

Inte heller de ytanatomiska bilderna
torde ge fullgott stöd för studentens för-
kovran. I alltför hög grad består de av
plattbelysta hudområden med frånvaro
av identifierbara riktmärken. Förvånan-
de nog belastas också boken av ett antal
sakfel i text och bild liksom av felbe-
nämningar på bilder, vilket ger intryck
av forcerad publicering. En sista kritisk
synpunkt: Jag är något konfunderad
över hur de tre huvudförfattarna och de
111 (!) medlemmarna av Advisory
Board gjort avvägningen mellan med-
tagna och uteslutna fakta i en bok »...
for students«. Medan t ex den för han-
dens funktion viktiga art mediocarpea
inte ens omnämns får m uvulae en rätt
fyllig beskrivning. Det omvända förhål-
landet hade varit mera rimligt i mina
ögon. Varför har moderna utgivare av
anatomiläroböcker givit upp försöken
att inkludera en välavvägd beskrivning
av centrala nervsystemet?

Inte överlägsen motsvarande verk
Det måste betonas att föregående något
kritiska analys relaterar till vår lokala
behovsdefinition avseende en bra ana-
tomisk text. »Gray’s anatomy for stu-
dents« blir förvisso en konkurrent till
likartade verk som för närvarande har
kursboksstatus, men tycks inte överläg-
sen, vilket titeln fick mig att hoppas.
Efter en revision skulle den kunna stär-
ka sin position.

Utmärkt lärobok både 
i ETC-kunskap och i
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York: Brunner–Routledge; 2004. ISBN 0-415-
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❙❙ Etiska/filosofiska frågor diskuteras 
allför sällan bland läkare idag, trots att
vi dagligen konfronteras med etiska 
överväganden. Därför är boken ett väl-
kommet tillskott till den medicinska lit-
teraturen. Den är välskriven och rela-
tivt lättläst trots att ämnet till synes kan
var »tungt« att läsa. Författarna Jan-Otto
Ottosson och Max Fink har båda stor er
farenhet av ECT (electroconvulsive 
therapy) och etik inom psykiatrin. Det 
kan tydligt avläsas i de olika avsnitten i
boken, vilka täcker i stort sett alla områ-
den avseende etik vid ECT. Genom att
beskriva den medicinhistoriska utveck-
lingen av ECT och etik parallellt, illu-
streras och konkretiseras hur klinisk ef-
fekt av medicinsk behandling alltid 
måste vägas mot risken att skada pati-
enten. Även om det förekommer en hel
del upprepningar i boken, fungerar 
dessa som repetition av de fyra prin-
ciperna som har utarbetats för hälso-
vården bl a i Hawaiideklaratio-
nen: 1. »Beneficience (doing good)«. 
2. »Nonmalecience(not doing harm)«.
3. »Autonom(respect for individu-
al)«. 4. »Justice (being fair)«. 

Bra översikt över aktuella forskningsrön
Författarna bygger vidare på de fyra
grundprinciperna och ger en mängd
olika fallbeskrivningar som exemplifie-
rar de etiska grundprinciperna på ett bra
sätt. Man beskriver hur läkaren hela
tiden måste balansera dessa fyra princi-
per med olika prioritering i det individu-
ella fallet. Möjligen kan man tycka att
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