
spetsa öronen. Det visar sig
också vara mödan värt.

Föreliggande volym utgör
en rapsodisk framställning av
lungröntgendiagnostiken –
rapsodisk därför att endast de
delar som har relevans för tidig
diagnostik av lungcancer be-
rörs.

Tolka tidiga tecken
Författaren har tagit som ut-

gångspunkt det kända förhål-
landet att det oftast finns en el-
ler flera negativa lungröntgen-
undersökningar utförda måna-
derna eller åren före diagnos-
tillfället. Vid retrospektiv
granskning kan något slags »ti-
diga» förändringar ses i kanske
hälften av fallen. Författaren
vill raffinera läsarens förmåga
att upptäcka och rätt tolka des-
sa tidiga tecken.

Motivet till detta är i sin tur
det allmänt antagna förhållan-
det att ju tidigare en cancer-
sjukdom, i detta fall lungcan-
cer, upptäcks och behandlas,
desto större är patientens chans
till definitiv bot. Författaren
kommenterar dock inte det för-
hållandet att man inte påvisat
någon signifikant effekt av sys-
tematiska undersökningar med
lungröntgen i syfte att förbättra
prognosen vid lungcancer.

Författaren håller sig till
konventionell lungröntgen, ef-
tersom denna fortfarande är
den dominerande »screening-
metoden». Det finns anledning
att förmoda att detta förhållan-
de inte kommer att ändras i
första taget. Mycket av vad
som sägs om perception, syste-
matisk bildanalys och indivi-
dualiserad undersökning gäller
dessutom inte bara lungrönt-
gen utan äger allmän giltighet.

Förtjänstfull
framställning
Boken avhandlar primära

och sekundära tecken på lung-
cancer, differentialdiagnos-
tiska överväganden och fall-
gropar i diagnostiken på ett ut-
omordentligt förtjänstfullt sätt.
Framställningen skulle kanske
ha vunnit ytterligare på ett fli-
tigt användande av andra mo-
daliteter, t ex datortomografi
och magnetresonanstomografi
för att illustrera såväl normal-
anatomiska som patologiska
förändringar. Kloka och vikti-
ga synpunkter på röntgenutlå-
tandet framförs. Röntgenolo-
gens uppgift är inte bara de-
skriptiv, utan yrkesskicklighe-
ten visar sig i de konklusioner
som alltid bör avsluta ett rönt-
genutlåtande. Dessa är basera-
de på bedömning av sannolik-
heten för olika differentialdia-
gnoser. En sådan sannolikhets-

bedömning är i sin tur beroen-
de av kunskaper och erfaren-
het. Att bara furnera en de-
skription är i dessa köp/säljti-
der att sälja en produkt som kö-
paren själv måste räkna ut hur
han skall använda.

Att sedan författaren själv
är något oklar i framställningen
av hur olika faktorer, t ex rök-
ning, påverkar sannolikheten
för lungcancerdiagnosen är en
annan sak! Många viktiga dia-
gnostiska distinktioner beto-
nas, t ex att diagnosen atelektas
inte bör grundas enbart på iakt-
tagelsen av en förtätning utan
även på kärlmönstret. Ett illus-
trativt exempel finns i figur 83.
Läsaren drabbas dock omedel-
bart av en intellektuell knock-
out när författaren i samma il-
lustration påstår beträffande en
sidobild, som visar en tydlig
förtätning, »there are no ob-
viously pathological densiti-
es».

Även solen
har fläckar
Som redan framgått har allt-

så även solen sina fläckar. Vis-
sa delar av framställningen är
mindre stringenta. Detta gäller
t ex framställningen rörande
tumörers tillväxthastighet. Det
finns också en del språkliga in-
advertenser inklusive inslag av
svengelska. Exempel är »on
ground of» i stället för »due to»
eller andra mera gängse ut-
tryck. »Derivates» skall vara
»derivatives». »Mammecto-
my» är förvisso icke det vanli-
gen använda uttrycket utan
»mastectomy». »Characteristi-
ca» bör vara »characteristics«,
»caverna» bör vara »cavern». I
bildtexten till figur 46 står ver-
bet i singularis istället för plu-
ralis.

Andra detaljer som bör änd-
ras i kommande upplagor: De-
lar av bildtexten till figur 25
saknas. Flitigare användande
av pilar och mera exakt place-
ring av pilar är en annan re-
kommendation för framtiden.

Värdefull lärobok
Sammanfattningsvis är det-

ta en mycket värdefull lärobok,
som egentligen saknar motsva-
righet i litteraturen. Den bör
definitivt användas i utbild-
ningen av specialister i rönt-
gendiagnostik men har också
stort värde för lung- och tho-
raxkirurgiska kolleger med fle-
ra, vilka önskar ta del av ett livs
koncentrat av lungtumördia-
gnostik. •

God vägledning i
fysisk uthållig-
hetsträning

Janne Carlstedt. Uthållig-
hetsträning. Om aerob och
anaerob träning. 122 sidor.
Farsta: SISU  Idrottsböcker,
1995. Pris ca 200 kr. ISBN 91-
87660-17-2.

Recensent: docent Jon
Karlsson, ortopediska klini-
ken, Östra sjukhuset, Göte-
borg.

Under senaste två till tre
åren har SISU (Svenska
idrottsrörelsens studieförbund)
i samarbete med Idrottens bok-
klubb, kommit ut med ett fler-
tal intressanta böcker, som har
ett stort användningsområde
inom idrottsrörelsen och id-
rottsmedicinen på olika sätt.
Denna bok om uthållighetsträ-
ning, skriven av Janne Carl-
stedt, som arbetar på Elittränar-
centrum på Bosön i Stock-
holm, är en av dessa.

Träningsmetoder
och praktiska råd
Boken, på drygt 120 sidor,

är indelad i fem kapitel. De tre
första är en allmän genomgång
av uthållighetsträning, där för-
fattaren beskriver en del bak-
grundsfaktorer, såsom olika
muskelfibertyper, olika princi-
per för träning beroende på ål-
der, syreupptagningsförmåga
och blodcirkulation. Allt detta
är tidigare välkända fakta, som
här presenteras på ett över-
skådligt och bra sätt.

I det sista kapitlet ges en
sammanfattande beskrivning
av hur både aerob- och anaerob
uthållighetsträning kan bedri-
vas. Det ges exempel på olika

träningsmetoder och ett antal
praktiska träningsråd. Här har
författaren haft den goda sma-
ken att även diskutera upp-
värmning och dess effekter.
Härefter ges exempel på varie-
rande träningsarbete, allt mel-
lan långvarigt arbete med låg
intensitet till maximalt tem-
pointervall.

Ett antal test förekommer
för att utvärdera effekten av
träningen. Beskrivningarna av
dessa test är dock kortfattade i
texten, men utförligare be-
skrivning finns i bilagor.

Rikt illustrerad
Boken är lättläst, överskåd-

lig, rikligt illustrerad med bil-
der och diagram. Den ger en
bra sammanfattning av det som
tidigare är känt. Även den mest
okunnige har möjligheter att
förstå teorier bakom och prak-
tisk tillämpning vad gäller fy-
sisk träning av detta slag. Jag
hittade dock inga egentliga ny-
heter i boken.

Förslag till studieplan
Boken avslutas med ett för-

slag till studieplan och studie-
cirkel. En utförlig ordlista
finns också. Båda dessa delar
ökar bokens användbarhet i
hög grad. Litteraturlistan där-
emot är tyvärr helt oanvändbar.

Utmärkt bok
för bred målgrupp
Sammanfattningsvis anser

jag att detta är en utmärkt bok,
som ger en bra översikt över ett
område som inte är helt enkelt.
Den riktar sig huvudsakligen
till personer som tidigare har
en liten kunskap om hur trä-
ning kan bedrivas och vilka de
förväntade effekterna är. Det
kan vara forskare, läkare i all-
män- eller specialistvård, all-
mänhet eller idrottstränare på
klubb- eller individnivå. Bo-
ken har nämligen något att ge
till samtliga dessa kategorier,
men den riktar sig inte uteslu-
tande till någon av dem. Det är
kanske en fördel. I vissa avse-
enden kan även de som inte ti-
digare har haft kunskap om el-
ler intresse av de fakta som bo-
ken presenterar använda den,
vilket naturligtvis är positivt.

Jag tror dock att boken hu-
vudsakligen riktar sig till
idrottsutövare och idrottsträna-
re, men den kan dessutom vara
av stort värde för läkare och an-
nan sjukvårdspersonal som ar-
betar på ett eller annat sätt med
idrottsmän eller vägleder all-
mänheten i hur fysisk uthållig-
hetsträning kan bedrivas, ex-
empelvis i samband med sjuk-
dom eller åldrande. Jag rekom-
menderar boken varmt. •
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