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bok. Här finns både gamla och nya för-
kortningar. Författarens urval måste av
naturliga skäl bli subjektivt, och lika
subjektiva är användarens förväntning-
ar. 

Ännu mer subjektiv är en recensents
(ill)vilja att leta efter det som fattas. Ill-
viljan förbyts snart i glädje över att
trots allt känna igen och känna till så
många förkortningar. Det är fascine-
rande att på en och samma gång få kon-
statera både hur många märkliga för-
kortningar och akronymer man kan
och hur många man »inte« kan. Vid
nästan vartenda uppslagsord finns det
rikligt med korshänvisningar som upp-
studsigt ropar »Slå upp mig om du inte
kan mig!«

Så även de gånger man glömmer vad
det var man egentligen skulle slå upp,
blir man glad ändå efter att ha bläddrat
en stund! Och tänk på alla förkortning-
ar och akronymer som man »förstår«
men vars uttydning man oftast har
glömt eller aldrig kommer ihåg exakt:
CADASIL, MADRS, PACS, MCV, ASAT,
ALAT, EDTA, NMDA, PTCA, SAGMAN,
TWAR ... Och alla dessa studier med
fantasifulla akronymer: WOSCOP,
ZEBRA, SCOPE, FRISC, CANDHY,
CAESAR, PRINCESS, ISOLDE, VALI-
ANT, MIRACL, MIRACLE, PRO-
SPECT.

Alldeles särskilt värdefulla är de femtio
(!) listorna på slutet med speciella för-
kortningar samlade ämnesvis. Där hittar
vi t ex MR-teknikens mystiska beteck-
ningar som FAST, FLASH, MLSI, RO-
AST, STERF, m m. Vidare finns förkort-
ningar och akronymer från anestesi,
blod, labbprov, aminosyror, grundäm-
nen, nationsbeteckningar, gammaldags
bruk, hormoner, immunologi, institutio-
ner, lagar, onkologi, patientföreningar,
tänder, och mycket, mycket annat i out-
sinlig mängd. Sammanställningen av
dessa Svenska och Internationella SYno-
nymer och Förkortningar inom Odonto-
logi och Sjukvård betecknar Cederblom
själv vitsigt som ett SISYFOS-arbete!

Ska man nu använda förkortningar och
akronymer till vardags? Ja, Cederblom
ger goda råd även om detta. Onödiga
och tillfälliga förkortningar till oinvig-
da kan ruinera kommunikationen och
skapa irritation. Men etablerade för-
kortningar, rätt använda i rätt sam-
manhang och till rätt mottagare är ett
bra sätt att effektivisera kommunika-
tionen. (Se även artikeln »Svenskan be-
höver mer förkortningar« i Språkvård
nr 3/2005.) 

Om alla har tillgång till Cederbloms
»Medicinska förkortningar och akrony-
mer« blir det ännu bättre. Rekommen-
deras!

Det är en imponerande innehållsrik
bok som danska allmänläkare åstad-
kommit. Låt mig med en gång säga att
de flesta av bokens många artiklar har
en räckvidd långt bortom allmänmedi-
cinen. I själva verket ger den en bred
beskrivning av saker som utgör kärn-
kompetensen inom allmänmedicinen –
men som andra specialiteter borde till-
lägna sig mer av. 

Boken är resultatet av en treårig efter-
utbildning med handledning i Michael
Balints anda. Stort utrymme ägnas just
»supervision« och gruppdynamik. 

Danskarna använder ordet »supervi-
sion« i stället för som i Sverige »hand-
ledning«. Det är en intressant mentali-
tetsskillnad. Ordet supervision står för
överblick – ordet handledning för tanken
mer åt detaljnära konkreta råd. Vi behö-
ver både och.

Boken, som är en antologi, har artiklar
som belyser olika aspekter av patient–
läkarrelationen. Särskilt värdefullt är
att många artiklar avslutas med kom-
menterade kliniska berättelser. De kan
fungera utmärkt väl även i svenska un-
dervisningssituationer. Jag uppskattar
också djupet i reflektionen. På ett ställe
heter det insiktsfullt att kliniskt arbete
förutsätter både en klinisk och en inte
alltför klinisk hållning.

Ett kapitel har den intressanta rubriken
»Tro, hopp och kärlek«. Dessa tre ord
står för viktiga dimensioner i vårdens
mellanmänskliga möte. Det finns givet-
vis en ambivalens inför kärlek i detta
sammanhang, men resonemanget som
utgår från Fromms definition av olika
kärlekar underlättar. Det gör också den
danske filosofen Kirkegaards defini-

tion av hopp; att ha en passion för det
möjliga. Även läkarens sårbarhet dis-
kuteras. En fallbeskrivning handlar om
när patienten gör läkaren orolig. Sättet
att hantera detta handlar förstås om re-
flektion och självkännedom. När jag lä-
ser dessa avsnitt kommer jag att tänka
på en sjukhusläkare jag mötte för en tid
sedan. Han föreslog på fullt allvar in-
rättandet av en särskild instans dit lä-
karen kunde anmäla besvärliga och
krävande patienter. Han hade behövt
»supervision«, fördjupad självkänne-
dom samt framför allt reflektion runt
vårdens syfte. 

Det finns ett antal svenska böcker med
ungefär samma innehåll, men bitvis in-
nehåller denna danska antologi saker
som ännu inte så lätt återfinns i svensk
litteratur. Kapitlen om narrativitet
(berättelseperspektiv) och sorg är en-
ligt min mening bokens största styrka.
Texterna saknar inte en sund självkri-
tik, och frågan ställs om det åter är ett
uttryck för läkarens gamla omnipotens
när vi tror att vi fullt ut kan förstå en
annan människa genom att lyssna en
stund på dennes livsberättelse. 

Gunnar Axelgaards kapitel om patien-
tens berättelse är mycket bra. En nar-
rativ läkarpraktik kräver ett gränsöver-
skridande bl a mot antroplogi, sociolo-
gi, konst och filosofi för att praktiken
skall bli holistisk, skriver han. Mest
klart framstår värdet av narrativ kom-
petens när läkaren möter en människa
med psykosomatiska besvär. 

En värdefull och lätt banbrytande över-
siktsartikel om det andligas betydelse i
allmänläkarpraxis ger Annette David-
sen. 

Resonemangen om sorg är påfallande
många. Också de tycks mig banbrytande
i medicinska sammanhang. Det gläder
mig att de inte alltför mycket gör det
klassiska medicinska misstaget – att
sjukdomsförklara ovanliga sorgeytt-
ringar. Medicinen måste arbeta med sin
kollektiva självreflektion för att inte
diagnostiken skall förfalla till en makt-
utövning. •
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