Kirurgisk behandling av den reumatiske nakke

Cervikalcolumnaer ofte involvert i den
patologiske prosess hos pasienter rned
reumatoid artritt. Ulike patofysiologiske mekanismer forlrsaker forandringer i ligamenter, bein og brusk og ferer
til tre kliniske bilder: atlantoaksial dislokasjon, subaksial instabilitet og vetikal dislokasjon. Alle disse syndromene
ferer til instabilitet og kan medfere
kompresjon av medulla og nerveretter.
Vetikal dislokasjon kan ogsl medfere
kompresjon av hjernestammen.
De vanligste symptomer er n a b e smerter, myelopati og radikulopati. Instabilitet kan medfere ekt risiko for
skade av medulla eller hjernestamme
ved sml traumer. Utredning av disse
pasientene er vanskelig fordi mange av
de neurologiske symptomene maskeres
av symptomer fra pasientens grunnsykdom. Rsntgen cervikalcolumna og
magnettomografi er sentrale bildediagnostiske metoder i utredning og oppfelging av disse pasientene. Valg av
type behandling er vanstelig og krever
et godt samarbeid mellom dike spesialister og innglende kjennskap til pasientens totale situasjon. Indikasjon for
kirurgisk behandling er omdiskutert i
litteraturen. Saerlig gjelder dette asymptomatiske pasienter rned atlantoaksial dislokasjon. Resultatene av kirurgisk behandling er avhengig av grad
av myelopati. Tidlig operativ behandling av pasienter rned begynnende
myelopati er derfor anbefalt.
Reumatoid artritt er en kronisk sykdom karakterisert ved inflamrnasjon i synovia og
destruksjon av ligamenter, bein og brusk,
sammen rned en rekke systemiske manifestasjoner. Et stort antall synovialledd i et relativt lite anatomisk omrdde gjsr at cervikalcolumna er spesielt utsatt ved reumatoid
artritt (1). Prevalensen av radiologiske forandringer i cervikalcolumna avhenger av seleksjonen av pasienter og varighet av sykdom. Over 60 % av pasienter operert rned totalprotese i hofte eller kne har instabilitet i
cervikalcolumna (2). Etter 20 dr rned alvorDenne artikkelen bygger p i en prnveforelesning
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kasjon av virvlene, sdkalt trappetrinnsfenomen (fig 2). Luksasjon kan medfsre konstant eller intermitterende kompresjon av
nervestrukturer.
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This paper reviews rheumatoid cervical spine disease with emphasis on surgical management. The
rheumatoid process in the cervical spine is outlined, and the different clinical syndromes are explained according to the underlying pathology.
Guidelines for the management of patients with
this disease are suggested, and the indications for
surgery are discussed. The different surgical approaches and techniques are briefly summarised.

lig polyartikulzr sykdom finnes instabilitet
hos mer enn 80 % av pasientene (3,4).

Patologiske forandringer
Pannus
Pannus er en spesiell type synovitt og er forskjellig fra synovialt vev. Pannus bestir av
et vaskularisert bindevev sammensatt av en
rekke immunblogisk aktive celler. Disse
produserer skadelige cytokiner og andre
proinflammatoriske substanser samt metallprotenaser som bryter ned bein og brusk.
Pannus sees vanligvis relatert ti1 synovialledd, men kan ogsd utgd fra synoviale bursa.
Figur 1 viser forekomsten av synovialt vev i
omrddet rundt dens, og forklarer hvorfor
dette er den vanligste lokalisasjon avpannus
i cervikalcolurnna. Pannus kan fsre ti1 kompresjon av medulla, hjemestamme eller nerverstter. Stabilisering av et instabilt ledd
fsrer oftest ti1 reduksjon av pannus (5).

Destruksjon av kapsel og ligamentapparat
rundt synovialledd fsrer ti1 luksasjon. I cervikalcolumna er den vanligste lokalisasjon
for dette i atlantoaksialleddet, og kan fsre ti1
atlantoaksial dislokasjon. Atlantoaksialleddet er det mest mobile ledd i columna. Leddfasettene er ikke kongruente, noe som gjsr at
stabiliteten i omrddet er helt avhengig av intakte ligamenter (fig 1). Subaksialt (kaudalt
for axis) kan skade av kapselapparat og ligamentzre forbindelser fsre ti1 ventral dislo-

Synovitt kan fsre ti1 skade av bein i narheten av synovialt vev. Affeksjon av bueleddene mellom atlas og axis kan fsre ti1 destruksjon av lateralmassivene av axis. Dette fsrer
i sjeldne tilfeller ti1 at hodetlatlas dislokeres
nedover, sdkalt vertikal dislokasjon (translokasjon av dens, vertikal translokasjon) (fig
2). Dette er sjeldent og sees fsrst og fremst
hos pasienter rned over 20 2 s sykehistorie
(4, 6), men er ikke en statisk situasjon. Ved
rotasjon av hodet foregk over 50 % av bevegelsen i atlantoaksialleddet. Bueleddenes
konfigurasjon medfsrer at det foregdr en
opp-og-ned-bevegelse i forbindelse rned rotasjonen, som dermed blir overfsrt ti1 dens.
Ved destruksjon av lateralmassivene pd axis
vil denne bevegelsen bli forsterket, og dette
fsrer ti1 gjentatte traumer mot hjemestammen (6).
Destruksjon av dens axis sees ofte og kan
fsre ti1 bakre atlantoaksial dislokasjon, som
er en meget ustabil situasjon.
Virvellegemene i midtre cervikalcolurnna
kan ogsd destrueres, med skt kyfosering
som resultat.
\

,

Ankylose
Dette representerer endestadiet av sykdommen, og kan fsre ti1 syrnptomfkihet hvis
smertene har vzrt fordrsaket av instabilitet i
bueledd. Ankylose i et segment kan imidlertid medfsre skt stress p i ikke-fungerende
naboledd. Figur 3 oppsummerer skjematisk
de ulike patologiske forandringer ved reumatoid artritt. Figur 4 viser rsntgen cervikalcolumna av en pasient rned atlantoaksial
luksasjon, trappetrinnsfenomen og ankylose
mellom C6 og C7.

Den vanligste form for instabilitet er atlantoaksial dislokasjon (50-70 %) (7). Luksasjonen er vanligvis fremover, men ogsd lateral dislokasjon og dislokasjon bakover kan
forekomme. Subaksial instabilitet, dvs. kaudalt for axis, forekommer hos 20-35 % av
pasientene rned instabilitet (7). Den mest
sjeldne, men ogsd farligste form for instabilitet er vertikal dislokasjon (6).
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Klinisk presentasjon
Nakkesmerter

Undersurkelse. Bevegelse av nakken.
Tegn p i myelopati (spastisk parese, redusert
tempo, hyperrefleksi, redusert leddsans og
vibrasjonssans, patologisk Rombergs prrave). Tegn p i radikulopati (sensibilitetstap,
perifere pareser og svekkede reflekser i
overeksteremitetene).

Diffuse smerter lokalisert ti1 nakkehakhodet sees hos 60-80 % av pasientene rned
atlantoaksial dislokasjon (8- 11). Smerter lokalisert ti1 bakhodet rned utstriling langs
C2-nervens forlrap kan tyde p i inneklemming av denne (11).

Utredning
Myelopati
I en studie av 235 pasienter rned atlantoaksial dislokasjon ble myelopati funnet hos ca.
60% (10). Motorisk affeksjon var dominerende. Redusert leddsans var eneste funn hos
15 pasienter rned dominerende sensorisk
affeksjon, og 13 av disse hadde positiv Rombergs prrave. Intermitterende kompresjon av
medulla kan gi opphav ti1 strramst9rtliknende
smerter i armer og bein (Lhermittes tegn).
Ingen isolerte neurologiske funn har imidlertid vist seg i vare korrelert ti1 graden av
atlantoaksial dislokasjon (12).

Radikulopati
Nerverrattene i midtre del av cervikalcolumna kan afiiseres og gi radikulopati rned radikulzr utstrilende smerte som ved degenerative forandringer i cervikalcolumna.

Hjernestammesymptomer
Forekomsten av hjemestaqmerelaterte
symptomer er sannsynligvis lav (10, 13).
hos paDysfagi er rapportert &<+forekomme
sienter rned vertikal dislokasjon (14). Dette
kan skyldes affgksjon av -glossopharyngicus-kjemen i hjemestammen. Det er imidlertid andre ikke-neurologiske ksaker ti1
dysfagi hos pasienter rned reumatoid artritt
(15). Trigeminusaffeksjon sees meget sjelden (10). Bortfall av comearefleks kan skyldes sykdommen i seg selv (sicca-syndrom).
Hos pasienter rned alvorlig atlantoaksial dislokasjon er det rapportert hay forekomst av
subkliniske respirasjonsproblemer (16).

posterior

Figur 1 Snitt gjennom atlas (C1) og
axis (C2) med dens. Figuren viser ligamenter og synoviale bursa i omridet
rundt dens

Klinisk undersekelse
Den kliniske evaluering av pasienter rned
reumatoid artritt er tidkrevende og krever et
tverrfaglig samarbeid. Fralgende punkter er
viktige i den preoperative vurderingen:
Anamnese. Grad og lokalisasjon av smerter i nakkehakhode og overekstremiteter.
Forekomst av Lhermittes tegn, pustevansker
og dirlig sravn. Gangbesvzr utover det som
er forirsaket av leddsmertertinstabilitet i
perifere ledd. Opplysninger om falltendens,
eller at pasienten mister ting lett .

,.--.

Valg av behandling
Behandlingen av pasienter rned reumatoid
artritt og cervikale problemer er vanskelig.
Valg av behandlingsform m i baseres p i en
helhetlig vurdering av pasienten, der faktorer som leveutsikter, risiko og ubehag ved
behandlingen m i tas i betraktning. Ytterpunktene vil vare den eldre pasienten rned
multiple leddaffeksjoner og affeksjon av
lunger og nyrer og den unge pasienten rned
asymptomatisk atlantoaksial dislokasjon.
Valg av behandling vil avhenge av erfaring
og ferdighet hos det team som tar hind om
pasienten. Konservativ behandling rned
bruk av stiv krage, halovest eller traksjon
kan i noen tilfeller vare indisert. Tabell 1
viser fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsmulighetene.

@kt risiko for skade
ved mindre traumer
Atlantoaksial dislokasion medfrarer 0kt risiko for traume mot medulla ved ekstreme bevegelsesutslag i nakken. Szrlige forholdsregler anbefales derfor ved generell anestesi
(17).
@ktrisiko for plutselig dad ved atlantoaksial dislokasjon er rapportert (18). Den aktuelle risiko forbundet rned denne tilstanden
er imidlertid ikke avklart. I et post mortemmateriale rned 104 reumatoid artritt-pasienter hadde 11 alvorlig atlantoaksial dislokasjon. Sju av disse hadde dradd plutselig, og
dradsirsaken ble vurdert i vare kompresjon
av hjemestammen (19).
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b n t g e n cervikalcolumna rned fleksjons- og
ekstensjonsbilder (funksjonsopptak) har stor
verdi i utredning og oppfralging av disse pasientene. Undersrakelsen er frarstevalg i den
bildediagnostiske utredning. Bildene m i
vare av god kvalitet, og sikalt gapebilde m i
vare utfrart for i fremstille lateralmassivene
og bueleddene mellom C1 og C2. Det er viktig rned funksjonsbilder, det er liten mulighet for at den vikne pasient skal skade seg
selv. @kt muskeltonus, smerte og ubehag,
ev. Lhermittes tegn, vil begrense bevegelsene. Fremre og bakre avstand mellom atlas og
dens ved fleksjon og ekstensjon m i registreres. Det er viktig at hele cervikalcolumna
blir undersrakt, ikke bare den kraniale del.
Teigland og medarbeidere (20) har beskrevet en metode for miling av bide atlantoaksial dislokasjon og vertikal dislokasjon p i
rrantgen cervikalcolumna.
Magnettomografi gir god fremstilling av
pannus og plassforholdene for medulla/
hjemestamme. Denne undersrakelsen kan
ogsi fremstille ligamenter (21-23).
CT av det aktuelle ornridet gir god informasjon om beinstrukturer, og brukes derfor
som en preoperativ undersrakelse. CT rned
rekonstruksjonsbilder gir imidlertid oversikt
over forholdene i foramen magnum og ffemstiller godt en vertikal dislokasjon.

Figur 2 Vertikal dislokasjon (dens
penetrerer inn iforamen magnum). Subaksialt sees trappetrinnsfenomen der virvellegemene har luksertfremoverpiflere nivi (med tillatelse fra A. Crocard)

Indikasjon for kirurgisk behandling
Smerte
Grad av smerte og samsvar mellom smerteutbredelse og pivist patologisk forandring
vil vare avgjrarende for om det foreligger indikasjon for operativ behandling. En fralelse
Tidsskr Nor L~geforennr. 25, 1998; 118

av instabilitet i nakken fnrlger ofte smertene
og nrker operasjonsindikasjonen.

Tillate s i mye bevegelse som mulig
Forhindre videre forverring av tilstanden
- Unngi behov for ekstern fiksasjon (stiv
h a v e eller halovest) etter operasjon
-

-

Hjernestamme-/medullakompresjon
Myelopati er indikasjon for operasjon, likedan bildediagnostiske funn forenlig rned
betydelig kompresjon av hjernestammel
medulla. Lhermittes tegn kan indikere intermitterende kompresjon av medulla og kan
styrke indikasjonen for operativ behandling
ved pivist kompresjon av medulla eller
hjernestamme. Hjemenerveutfall er sjeldent
og har liten betydning for indikasjonsstillingen.

Potensiell skade
av hjernestammen/medulla
En rnrntgenologisk avstand mellom fremre
atlasbue og dens p i mer e m 3 mm indikerer
at ligamentum transversum er skadet (24).
En avstand mellom fiernre atlasbue og dens
p i 9 mm eller mer er rapportert i medfnrre
stor risiko for kompresjon av medulla rned
pifnrlgende myelopati (8,25). Den prognostiske verdien av avstanden mellom dens og
babe atlasbue er grundig undersnrkt i en studie av Boden og medarbeidere fra 1993 (7).
Neurologiske symptomer er godt korrelert
rned en avstand mellom dens og bakre atlasbue p i 14 mm eller mindre. En avstand
< 10 mm medfnrrer betydelig risiko for at de
neurologiske utfall ikke blir bedre etter operativ behandling. Mye tyder p i at denne avstanden er mer interessant enn den fremre
avstand mellom atlas og dens, idet den beskriver de reelle plassforholdene for medulla. Avstanden mellom dens og atlasbuen har
imidlertid meget begrenset verdi for i forut-

Atlantoakzid l-jm

Beinetusjon

Figur 3 Ulike patologiske forandringer i cervikalcolumna ved reumatoid artritt (rned tillatelsefra A. Crocard)

si risiko for myelopati ved vertikal dislokasjon (6).
Nir skal man operativt stabilisere en pasient rned atlantoaksial dislokasjon uten
symptomer? Figur 5 viser en slik pasient.
Perio~erativmortalitet (d0d imen fire mineder etter operasjon) for hele deme gruppen er 3-10% (7, 26-28). Dette m i tas i
betraktning ved vurdering av operativ intervensjon, likeledes m i det tas hensyn ti1 forventet livslengde. Som gruppe betraktet har
pasienter rned reumatoid artritt en kortere
forventet livslengde e m befolkningen for
nrvrig, uavhengig av om det foreligger cervikal instabilitet (29,30). En atlantoaksial dislokasjon rned en avstand mellom fiemre atlasbue og dens p i > 3-4 mm hos en symptomfri pasient er ikke operasjonsindikasjon. En slik situasjon krever imidlertid spesielle forholdsregler vedrnrrende valg av
anestesiform ved fremtidig operasjon. Progredierende instabilitet over relativt kort tid
og en avstand mellom fremre atlasbue og
dens p i > 9 mm er indikasjon for stabiliserende operasjon ogsi hos symptomfrie pasienter. Hos disse pasientene er risikoen for
plutselig d0d eller svar invaliditet pga. akutt
medullakompresjon sannsynligvis stnrrre
enn risikoen ved operasjon. ~ilstandener
progredierende hos 27-80 % av pasientene
rned atlantoaksial dislokasjon (9,29,31). En
observasjonstid er derfor nnrdvendig for i
vurdere det naturlige forlnrp av sykdommen.

Ved uttalt kompresjon av hjernestammel
medulla b0r det gjnrres dekompresjon fia den
siden der kompresjonen foreligger. Dette
bnrr gjnrres f0r stabilisering (32).
En reponerbar atlantoaksial dislokasjon er
som regel uttrykk for gode plassforhold for
medulla/hjernestarnrne i normalstilling, og
det vil sjelden vare behov for dekompresjon
(32). En ikke-reponerbar atlantoaksial dislokasjon er uttrykk for interponering av ligament eller pannus. Utredning rned magnettomografi vil vise om det foreligger kompresjon av hjemestammeimedulla i betydelig
grad. Risiko for peroperative komplikasjonerved C1-C2-fiksasjon er stnrrre hos disse
pasientene (33).

Operasjonsmetoder
Bakre Jiksasjon
Gallei-fusjon er en meget brukt metode for
bakre fiksasjon av C1-C2 ved atlantoaksial
dislokasjon. Metoden fikserer C1 ti1 C2 rned
cerclage (stiltrid) og beintransplantat og
forhindrer progrediering av dislokasjonen.
Metoden er relativt enkel, men medfnrrer risiko i forbindelse med fnrring av cerclage under buen p i C1. Grad av tilheling rned beinet
fusjon er imidlertid kun ca. 50 % (26).
Transartikular f h a s j o n C1-C2 (Magerl)
er en fiksasjon rned skruer gjemom bueleddene p i CllC2. Kombinert rned Galleifusjon gir dette en solid fiksasjon som helt
reduserer behovet for ekstem fiksasjon etter
operasjonen. Metoden krever imidlertid at

Valg av operasjonsmetode

Figur 4 Rsntgen centicalcolumna av en
pasient rned atlantoahial luhasjon, trappetrinnsfenomen og ankylose. Se t e h t
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Dette vil vare avhengig av kunnskap og ferdighet hos det kirurgiskelanestesiologiske
team. Muligheten for godt resultat ved den
behandling som anbefales, m i veies opp mot
den risiko og det ubehag behandlingen medfnrrer. Milet rned den kirurgiske behandling
er fnrlgende:
- Dekomprimere medulla
- Stabilisere columna
- Redusere smerte
- Korrigere deformitet

Figur 5 Rsntgen cervikalcolumna av en
pasient med atlantoahial dislokasjon rned
en fremre avstand mellom atlas og dens pd
ca. 10 mm. Pasienten var symptomfri
Medisin og vitenskap
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betydelig myelopati. Pasientene som ikke
var gangfere fer operasjonen, hadde dirligst
resultat etter operativ behandling, rned en
bedring av de neurologiske utfall hos kun
20 % av pasientene.

Tabell 1 Fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsaltemativer
Fordeler
Stiv krave

Ulemper

Lett tilgjengelig
Problematisk i bruke over lang tid
Et redt flagg
Ingen systemiske komplikaIngen effekt p i myelopati
sjoner
Beskytter delvis mot progresjon
av instabilitet

Traksjon

Lett i anlegge
Smertestillende
Temporzr bedring
av myelopati

Dyp venetrombose
Lungeemboli
Liggesir
Urinveisproblemer
Ingen permanent lesning
Fortsatt behov for operasjon

Halovest

Bedrer myelopati
Smertestillende
Beskytter delvis mot progrediering av instabilitet

Spesialkompetanse nedvendig
Konstant justering
Ingen permanent lesning
Fortsatt behov for operasjon

Operasjon

Kan dekomprimere medulla
Smertestillende
Hindrer ytterligere forvemng
av instabilitet

Stor operasjon
Avhengig av trent team
Systemiske og lokale komplikasjoner

Ingen
behandling

det foreligger en reponerbar atlantoaksial
dislokasjon (33).
Ved hjelp av cerclage eller skruer kan
man fiksere occiput ti1 C1 og C2 rned btayler
eller ulike typer stengerlplater: Dette er indisert ved vertikal dislokasjon. Metoden er tidkrevende, og det efhsiko forbundet rned
cerclage under buene og skruer i lateralmassivene. Ved betydelig patologiske forandringer i en'k cervikalcolumna kombinert
rned subaksial patologi er metoden nyttig,
idet den leser alle disse problemene i Cn prosedyre. Resultatet er imidlertid en helt stiv
nakke.
Balcre fiksasjon subaksialt er indisert ved
multiple luksasjoner rned trappetrinnsdeformitet. Dette kan gjeres rned ulike typer rammer med cerclage under buene, eller med
platerlstenger kombinert rned skruer i lateralmassivene.

Konklusjon
Pasienter rned reumatoid artritt og cervikale
problemer er vanskelige i vurdere og behandle. Behandlingen ber drives av kirurger
rned erfaring innen kirurgi i cranio-cervikalovergangen og cervikalcolumna. Et godt
samarbeid mellom reumatolog, ortoped,
neuroradiolog, neurolog, neurokirurg, anestesilege og rehabiliteringslege samt fysioterapeut er helt nedvendig for i kunne tilby
disse pasientene god behandling. Ved valg
av behandling m i leveutsikter, sykdomsutvikling, risiko og morbiditet ved ulike behandlinger vurderes wye. Operasjon p i riktig indikasjon er et godt altemativ. Pasienter
rned myelopati b0r opereres tidlig for i unng i irreversible skader.

Ev. forvemng av myelopati
Ev. forvemng av smerter

toaksial dislokasjon rned betydelig pannus
bak dens (fig 6).

Resultater av operativ behandling
Smertefrihet eller betydelig bedring av
smerter samt bedring av neurologiske symptomer oppnis hos 70-88 % av pasientene
(35-39). Resultatet av den operative behandling er imidlertid avhengig av grad av
myelopati fer operasjonen. Pasienter rned
betydelig myelopati preoperativt har dirligere effekt av operativ behandling (27,39,
40). Casey og medarbeidere (27) presenterte
i 1996 et materiale rned 134 pasienter rned

Fremre3ksasjon
Dette kan vaxe indisert ved skiveskade og
beinerosjon i tilknytning ti1 virvelkorpus.
Fremre fiksasjon kan gjeres rned plater og
beintransplantat (Robinson Smiths operasjon). Et problem er imidlertid den dirlige
beinkvalitet som man ofte served reumatoid
artritt, og som medferer problemer rned hold
for skruene.

Transoral dekompresjon
Dette er en metode som krever hny grad av
ekspertise og spesielt utstyr (34). Metoden
kan brukes for A dekomprimere hjemestammen ved vertikal dislokasjon eller ved atlan3968 Medisin og vitenskap
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Kroppstanker er en bok skrevet av flere forfattere og rned Finn Skirderud og Per Johan Isdahl som redaktorer. Bidragene belyser kropp
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emnet. Bjam Barland tar oss rned inn i en
kroppsbyggerkultur og beskriver levende menneskene som har sitt livsinnhold gjennom
kroppsdyrkelsen p i helsestudioer. Et spennende stykke feltarbeid presenteres.
Tian Sarhaug tar opp overgangen fra barn ti1
voksen og besbiver hvordan tidligere tiders
overgangsritualer mangler i en modeme versjon i dagens s a m h . Utgangspunktet i vir
tid er personen selv, og initieringen for den
moderne individualist er hva han kaller et ekstremt selveier- og selvbyggerprosjekt. Elisabeth L'orange Fiirst tar for seg mat, kropp og
kvinnelighet. Hun snur og vender p i temaet p i
en spennende mite ved blant annet i benytte to
forfatteres skjannlitteraere tekster. Kroppens
tvetydighet, kroppen bide som subjekt og
objekt og matens tvetydighet bide sorn substans og symbol er spennende utgangspunkt
for hennes gjennomgang av temaet.
Jone Salomonsen spar hva slags syn p i
kropp og kvinnelighet det er som kjennetegner
en kultur nir kvinner frivillig kan sulte seg selv
ti1 dade. Hun tar utgangspunkt i vir kulturs
religiase arv for i naerme seg en forstielse av
gru&laget for dagens anorektikere. Gunilla
Hallerstedts bidrag har overskriften Anorexi begjaeret eller ingenting. Det dreier seg om et
begjaer, noe hun saker i belegge gjennom referanse ti1 flere tenkere far henne. Per Johan Isdahl beretter om erfaringer rned logoterapi ved
bulimi, en overbevisende beskrivelse av sprikets forandrende kraft.
Liv Duesund utfordrer skoleverket og mener
at kroppservingsfaget m i bli et kroppskunnskapsfag. Den kulturelle oppmerksomheten

omkring kroppen er stor, og for barn og unge
kan grensen mellom sosial innlemmelse og utstotning vaere hirfin. Gunn Engelsruds bidrag
sorn heter Kroppen sorn kunnskap og mulighet, omfatter mange aspekter. Men kanskje
viktigt for helsearbeidere er hennes solide omtale av hvordan mennesket vet rned kroppen.
Kroppserfaringer kan vaere av en slik art at de
kan rekonstruere en ccglemt)) verden og skape
ny sammenheng og tilhmighet for personen.
Beraring i mate rned pasienter er en helt amen
erfarine enn samtale alene. Hun tar ti1 orde for
at helsefagene m i fomye sine kropps- og kommunikasionsforstielser o"
e videreutvikle k r o ~ Den sorn differensierineskilde. Boken avsluttes
rned en visitt p i galleriet hvor vi presenteres
for amerikanske nitidskunstneres fremstilline
av hopper fulle av hull, fordreide, gruvekkeny
de, fragmenterte. Jon-Ove Steihaug har kalt sitt
bidrag Kroppens metamorfoser.
Kroppstanker har bidrag fra mange fagfelter, noe som gjar den ekstra spennende og aktuell for helsearbeidere sorn nettopp mater
mennesker som lever sine liv i spenningsfeltet
mellom natur og kultur i vid forstand. Boken
bar kunne bli et vesentlig bidrag i
bevisstgjaringen omkring medisinens begrensede vitenskapelige basis, nemlig den naturvitenskapelige funderte tenkning. Den kliniske
hverdag roper p i utvidelse av perspektivene i
rnoter mellom leger og pasienter. Kroppstanker anbefales lest av helsearbeidere i ethvert
spesialomride innen medisinen.
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