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eller heldagskurser) återkommer ofta argumentet 
att forskning har påvisat gynnsamma effekter av att 
använda mindfulness, och att en träning (så lite som 
tio minuter om dagen) kan förändra kursdeltagar
nas liv. Det finns tendenser att mindfulness presen
teras som ett universalmedel för förbättrade sociala 
relationer och som ett sätt att hantera stressiga ar
betssituationer.

Generellt kan man tycka att det torde vara ganska 
harmlöst att träna sig i uppmärksamhet, och att det 
inte finns så mycket som kan gå fel i att koncentrera 
sig på hur ett russin ser ut när det betraktas, hur det 
känns när det vilar i handen och hur det smakar när 
man biter i det. Emellertid utgör mer formell och re
gelbunden meditation, där man sitter med slutna 
ögon och övar sin uppmärksamhet genom att följa 
exempelvis andetaget, en mer komplicerad övning 
som det inte alls är självklart att alla vare sig kan el
ler bör ägna sig åt – och speciellt inte intensiva perio
der av meditativ träning på retreat. Det förekommer 
fall där meditatörer utvecklar depression eller psy
kos av intensivt mediterande, och det finns forskare 
som noterat att även mindfulness kan leda till nega
tiva effekter i vissa fall. 

Bland buddhistiska lärare finns en samsyn kring 
att det finns tillfällen då meditation är direkt olämp
ligt, speciellt för personer med vissa typer av instabilt 
psyke. I samband med djupa depressioner anses in
tensiv utövning av meditation inte heller tillrådligt, 
eftersom meditationen kan ha effekten att individen 
blir passiviserad. Denna negativa aspekt av medita
tionsövning och mindfulness tycks vara något som 
tonas ned, alternativt inte alls berörs, inom det kom
mersiella användandet av mindfulness och kan få 
konsekvenser för enskilda individer om inte mind
fulnessinstruktörer är uppmärksamma på proble
matiken. Problemet är inte lika påfallande i de tera
peutiska och religiösa sektorerna eftersom mindful
ness ofta lärs ut av psykologer som har kvalificerade 
utbildningar för att möta, bedöma och vägleda män
niskor med psykisk ohälsa, och buddhistiska medita
tionslärare med lång erfarenhet av egen meditation 
brukar vara lyhörda inför problematiken och aktivt 
avråda människor från deltagande i retreat om de 
märker att de inte är tillräckligt mentalt balanserade. 

F öreträdare för mindfulness brukar vara 
medvetna om att mindfulness i deras an
vändning sker inom områden som skiljer sig 
avsevärt från dess ursprungliga kontext, 

och de beskriver detta som ett nödvändigt försök att 
isolera ett bärande element ur sitt religiösa och kul
turella sammanhang. Men det är betydligt mer än 
så. Det handlar om en process där man även ger 
mindfulness och meditation nya innebörder. Mind
fulness har kommit att signalera en förstärkning av 
sinnliga upplevelser, som är långt ifrån den behärsk
ning av sinnesintryck som buddhistisk tradition fö
respråkar. Det rör sig om olika fenomen, om russin 
och vindruvor, men genom begreppsliga samman
blandningar finns det risk för att russinförespråka
re tror att de saluför vindruvor.
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En spännande lärobok i eko
kardio grafi har nyligen utgivits 
av docenten Magnus Edner, som 
med 25 års erfarenhet i ämnet 
samlat på sig ett stort antal kli
niska fall med tillhörande eko
kardiografisk doku
mentation. 

Denna lärobok i 
praktisk ekokardio
grafi vänder sig i för
sta hand till blivande 
kardiologer, eller till 
dem som behöver ett 
instrument med 
hjälp av vilket de kan 
hålla sina ekokardio
grafiska kunskaper 
vid liv. 

Angreppspunkten 
är att läsaren place
ras rakt in i ett kliniskt problem, 
som exempelvis vid arbetet på en 
akutmottagning. Direkta utdrag 
ur journalhandlingar kopplade 
till EKG, laboratoriesvar och eko
kardiografiska bilder gör att man 
ställs inför ett mycket realistiskt 
perspektiv som på ett bra sätt 
speglar vår kliniska vardag. Still
bilder i boken från undersökning
arna kompletteras med en DVD, 
där korta inspelningar från varje 
fall finns att tillgå, vilket är en av 
styrkorna med läromedlet.

 
Boken tar upp 55 fallbeskrivning
ar från de flesta områden inom 
kardiologin, till exempel akuta 
koronara syndrom, hjärtsvikt/
kardiomyopatier, oklara blåsljud 
och aorta och mitralisklaffvitier, 

pulmonell hypertension, myokar
dit, perikardit, tamponad och 
GUCHfall samt ett par mer ovan
liga tillstånd. I vissa fall är inspel
ningarna svårtolkade och en 
kommentar till bildmaterialet 
skulle ha varit värdefull.   

Det pedagogiska upplägget 
är intressant. Till varje fall hör  
en faktaruta med relevant allmän 
information kring det specifika 
problemet samt en ruta där läsa
ren får frågor att fundera över. Att 
utgå från kliniska problem är ett 

effektivt, roligt och 
mer stimulerande 
sätt att tillägna sig 
nya kunskaper.  Ut
gången av fallen 
och alla svar ges 
inte alltid i boken, 
varför det kan vara 
bra att en kardiolog 
deltar i genomgång
en när boken an
vänds som lärome
del i en undervis
ningssituation. 
Längst bak finns 
korta kliniska kom

mentarer till varje fall som bidrar 
till att avrunda och komplettera. 

Den här boken innebär ett yt
terligare tillskott i arsenalen av 
läromedel kring ekokardiografi, 
och den kan bli ett bra komple
ment i undervisningen i läkarnas 
grundutbildning, men främst till 
läkare inom specialistutbildning i 
kardiologi. Den kan också vara ett 
hjälpmedel och en faktabas att gå 
till för repetition för praktiseran
de kardiologer.   

Boken rekommenderas varmt.
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