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franca« där erfarna psykoterapeuter lite 
»tager vad man haver« i arbetet med den 
individuella patienten. En terapiform som 
borde vara en av de »stora« kliniskt i Sve-
rige, men tyvärr hittills endast är stor 
inom psykoterapiforskningen. 

Därpå följer tre initierade och spän-
nande kapitel om KBT, ett för var »gene-
ration«. Första generationen fokuserar på 
beteende, den andra på tankar och den 
tredje expanderar många begrepp; den 
vill omfatta mycket mer än symtom i 
människans existens. Acceptans, medve-
ten närvaro och influenser från filosofi 
och religion integreras och målet är att 
genom bl a insikt öka flexibilitet och ef-
fektivitet. För recensenten ligger det nära 
till hands att tänka på »emancipation och 
autonomi«, psykoanalysens mål. Detta 
handlar inte om att cirklar sluts utan om 
att spiraler öppnas för gamla och nya tan-
kar som kan vara till hjälp för våra pa-
tienter. Spännande! Dessutom kommer 
författaren här in på gruppterapiforma-
tet, en form som används kliniskt mycket 
mer än vad akademin vet om.

Gerhard Anderssons ambition var att 
»täcka in de stora terapiformerna inom 
depressionsområdet« – har han lyckats? 
Trots en slagsida mot KBT (och Linkö-
ping) är detta en läsvärd och i många 
stycken lättläst bok. Vissa avsnitt blir tro-
ligen tunga om läsaren inte är av facket, 
men de kliniska vinjetterna är till stor 
hjälp – de kunde gärna varit både fler och 
mer utbroderade. 
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Blodet har genom tiderna 
betraktats som en mys-
tisk vätska och som bära-
re av starka krafter. Som 
Goethe uttryckte det i 
Faust: »Blut is ein ganz 
besonderer Saft.« På 
svenska finns förvå-
nansvärt lite skrivet om 
blodet i historiskt eller 
ur kulturellt perspek-
tiv.

Den luckan fylls nu till del av 
sociologen Boel Berner som i boken 
»Blodflöden« inledningsvis tecknar en 
historisk bakgrund av blodgivandets 
teknik, alltifrån 1600-talets transfusio-
ner från djur, ofta lamm, till 1900-talets 
massindustriella blodöverföringar.  Det 
ges en detaljrik skildring av de tekniska 
svårigheterna att få ut blod från en 
människa och få in det i en annan. Ber-
ner lämnar här en mycket värdefull his-
torisk kavalkad med svenska förhållan-
den i fokus.

Problemet med blodets koagulering 
ägnas givetvis uppmärksamhet, men 
förvånande nog har författaren inte 
alls vävt in ABO- och Rh-systemets 
upptäckt och dess spridning och till-
lämpning i praktisk sjukvård. Det var 
den österrikiske läkaren Karl Landstei-
ner som 1930 fick Nobelpriset för sina 
upptäckter om blodets ytantigen (AB0- 
och Rh-systemen) som är av stor bety-
delse för att blodtransfusioner ska lyck-
as om kompatibilitet råder mellan giva-
rens och mottagarens ytantigen. Ber-
ner tillgodoser således väl en beskriv - 
ning av den tekniska utvecklingen och 
dess svårigheter men utesluter helt den 
immunologiska forskningens kun-
skapstillämpning. Detta är en viss brist 
i boken. Hur spridningen av Landstei-
ners banbrytande laboratorieforskning 
diffunderade ut i medicinsk praxis är 
ett tämligen outforskat fält. 

Berner har annars resonemang om 
hur medicinsk kunskap sprids ut i 
praktiken. Hon ger viktiga men tyvärr 
något kortfattade sociologiska perspek-
tiv på denna intressanta fråga. 

Bokens centrala del handlar om blod-
givandets sociologi och kulturhistoria. 

Uppbyggandet av 
blodgivarcentraler och 
senare blodbanker är 
då i fokus. Förtjänst-
fullt lyfter Berner 
fram den relativt bort-
glömde pionjären Erik 
Sköld, som 1939 star-

tade landets förs-
ta blodgivarcen - 
t ral på S:t Görans 
sjukhus i Stock-
holm.  Hans gärning är värd att 
minnas och reflektera över. 

Starkast och viktigast är Berner i 
sin redovisning runt blod som råva-
ra, och själva givandets förutsätt-
ningar. Hon problematiserar försik-
tigt reklamens budskap »att ge blod 
är att ge liv«, och beskriver det som 

en passagerit för delaktighet i sam-
hällskroppen att vara blodgivare. Ris-
kerna med blodgivandet är i fokus i en 
del av boken, särskilt då 1980-talets be-
gynnande aids-epidemi. Här tas även 
kommersiella sidor upp när svenska bo-
lag som statliga Kabi, liksom andra väs-
terländska aktörer, köpte blod från 
anemiserade människor i fattiga län-
der, exempelvis i Karibien. Berners so-
ciologiska perspektiv känns angeläget, 
och i förlagets s k Pandoraserie, där 
Boel Berner är redaktör och där »Blod-
flöden« är nummer tjugo, finns flera 
skrifter som borde nå fler läsande läka-
re och kanske bidra till en fördjupad 
syn på den egna verksamheten.  Serien 
handlar om teknikens möjligheter och 
risker.

En aktuell aspekt på att donera blod är 
uppbyggandet av stora biobanker av 
prover för forskningsändamål, där fri-
villiga bidrar med att låta sig undersö-
kas samt ge prover för analyser och 
även DNA-extraktion. Detta berörs 
inte i boken men är en annan sida av gi-
vandets etik.

Vetenskapligt håller boken genomgå-
ende hög kvalitet och fyller utan tvekan 
en lucka främst vad gäller beskrivning-
en av den organisatoriska framväxten 
av massblodgivning. »Blodflöden« är av 
intresse för den medicinhistoriskt roa-
de, men också för den som funderar 
över dagens högteknologiska sjukvård.
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visning av olika formulär med slutna frå-
gor samt screening tar en omotiverat stor 
plats. De kloka orden om patientcentre-
ring drunknar i standardglasen. Fram-
ställningen får dessutom en viss slagsida 
åt det rent alkoholterapeutiska samtalet.

Författaren redogör också för tekniker 
att leda och styra vården. Han intar en 
hovsam ställning till Socialstyrelsens 
riktlinjer med deras förenklade kvanti-
tetsgrundade definition av riskbruk och 
indikatorer. Sven Wåhlin ger en neutral 
beskrivning av KVÅ-koder: »Olika koder 
kan ge olika ersättningar. Koderna rappor-
teras till Socialstyrelsens hälsodataregis-
ter«, utan att kommentera att det i prakti-
ken innebär upprättandet av ett centralt 
register för osunda svenskar mot betalning. 

En andra, omarbetad upplaga med en 
mer renodlad klinis– praktisk inriktning, 
rensad från politiska och administrativa 
dagsländor, kan bli en hållbar klassiker. 
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