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exempel på varför vi reagerar
olika i olika situationer. Situa-
tionerna beskrivs på ett tydligt
och för läsaren ibland även un-
derhållande sätt.

Aha-upplevelser
Några enkla »kokböcker»

har aldrig funnits och kommer
väl aldrig heller att finnas för
hur man som chef leder ett för-
ändringsarbete. Ahrenfelts bok
ger dock aha-upplevelser och
bör berika många som är aktiva
i sjukvårdens förändring idag.

Rekommenderas varmt
För att bedriva sjukvård av

hög kvalitet med minskade re-
surser är det nödvändigt att det
förändringsarbete som sker
leds av läkare. Detta kräver
dock andra kunskaper än de
rent medicinska. I detta avse-
ende fyller boken en viktig
uppgift och kan därför varmt
rekommenderas för intressera-
de kolleger. •

Lärobok
spännande som
en deckare
Henrik Belfrage. Brottslig-

heten, psykiatrin och sam-
hället. Introduktion till den
medicinska kriminologin.
152 sidor. Stockholm: Liber
Utbildning, 1996. Pris ca 300
kr. ISBN 91-634-1558-1.

Recensent: professor Sten
Levander, psykiatriska klini-
ken, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö.

Henrik Belfrage är en kri-
minolog som för ovanlighetens
skull intresserat sig för den
brottsliga individen och som
dessutom har ett stort intresse
för rättsfilosofiska och rättshi-

storiska frågor. Han skrev sin
doktorsavhandling under dub-
belt handledarskap från dels
moderinstitutionen i Linkö-
ping (filosofen Lennart Nord-
enfeldt), dels rättspsykiatripro-
fessorn Lars Lidberg, Hud-
dinge). Han är docent i medi-
cinsk kriminologi och numera
som forskare knuten till re-
gionvårdsenheten för särskilt
vårdkrävande vid S:t Sigfrids
sjukhus i Växjö.

Fyller ett
läromedelsbehov
Medicinsk kriminologi har

stolta traditioner i Sverige men
är idag ett av de allra mest för-
summade forskningsområdena
alla kategorier. Henrik Belfra-
ge påpekar i förordet till boken
att de studenter han undervisat
har förvånat sig över att ett om-
råde som har så stor massmedi-
al aktualitet så gott som full-
ständigt saknar litteraturtäck-
ning på svenska.

Boken fyller därmed ett
akut läromedelsbehov och vän-
der sig till studerande inom
många fackområden och på
olika nivåer (kriminologi, me-
dicin, juridik, socialt arbete,
kriminalvård, journalistik).

Lättläst
och välskriven
Bokens format är behändigt

och sidantalet litet (140 sidor).
Efter en genomläsning, som
gick fort därför att boken är
lättläst, välskriven och spän-
nande som en deckare, är det
uppenbart att det är en rad and-
ra kategorier som borde läsa
den, några av intresse, några
med skammens rodnad på kin-
derna (politiker).

Framtida debatt
Som skribent är Henrik Bel-

frage polemisk, knivskarp och
ibland skoningslös. Sådana har
vi för få av i det politiskt kor-
rekta Sverige. I boken finns
rikligt material för framtidens
så nödvändiga debatt om
svensk kriminalpolitik. Den är
så lättläst och stimulerande,
utan för att ett ögonblick förlo-
ra sitt seriösa perspektiv, att
den bör läsas också av så
många som möjligt av den bil-
dade allmänheten.

Köp och läs boken
Alltså: var och en som har

intresse av kriminalitet som
samhällsproblem, köp och läs
boken! Det är väl använda
pengar och väl använd tid. •

Fortbildande
kunskapstest
om infektions-
sjukdomar

Nick J Beeching, John S
Cheesbrough. Infeksjonssyk-
dommer. 126 sidor. Oslo:
Tano, 1995. ISBN 82-518-
3319-1.

Recensent: distriktsläkare
Margareta Söderström, avdel-
ningen för allmänmedicin,
Vasa sjukhus, Göteborg.

Vi läkare har ju en viss
dragning åt fallbeskrivningar,
särskilt om de är utformade
med finess så de stimulerar till
eftertanke.

Fallbeskrivningar
Denna lilla bok, författad av

två infektionsläkare från Eng-
land, är fylld av sådana patient-
fall, presenterade som »bevist-
lös bedstemor», »bonde med
icterus», »kollaps på jorden
runt resa», »på vandring», och
»ung man med hosta och hjer-
neslag». Det är onekligen trev-
ligt att läsa och lösa de 32 fal-
len.

Frågesportmodell
Fallen är utformade enligt

frågesportmodell, med förslag
till svar på nästa sida i boken.
Man kan testa sina aktuella kun-
skaper när det gäller sym-
tompresentation, diagnostik
och behandling. Detta är ett an-
genämt sätt att fortbilda sig
inom ämnet infektionssjukdo-
mar, där mycket händer varje år.

Nya mikrober upptäcks och
problem uppstår med de redan
kända mikroberna. Problemet
med resistens mot våra vanli-
gaste antibiotikasorter ökar.
Av denna anledning är det vik-
tigt att man skärper sin diagno-
stik av infektionssjukdomarna
och åtminstone inte behandlar
virussjukdomar med antibioti-
ka.

Berör flera
specialiteter
Fallen är valda med tanke

på att kirurger, ortopeder, me-
dicinare, allmänläkare m fl
skall kunna ha nytta av dem.
Patienterna kan komma som
jourfall på vilken mottagning
som helst.

Man kan utnyttja bokens
fallbeskrivningar i sin egen

fortbildningsgrupp eller kolle-
giala grupp.

En del ovanliga fall presen-
teras, difteri t ex illustreras
med en bild på ett svalg med
difterimembraner. Det har ak-
tualitet idag, och varför inte i
sammanhanget kontakta sin
bakteriolog och konfirmera hur
man tar prov för difteri och vil-
ka metoder som används hos
er.

Det finns en del skillnader
mellan olika laboratoriers dia-
gnostiska metoder, både i lan-
det och mellan länder. Även
vad gäller andra sjukdomar
skiljer sig laboratorievärden
och laboratoriemetoder åt mel-
lan länderna.

Bilder
av god kvalitet
Språket är norska. Det är

bra att få aktualisera sina nor-
diska språkkunskaper, men
vissa glosor förstår man inte.
Boken är rikt illustrerad med
bilder på patienterna, deras
eventuella utslag, odlingsplat-
tor, röntgenbilder (som sällan
blir riktigt bra) och magnetka-
merabilder (som ofta blir bra).

Gliringar mot
allmänläkarna
Som allmänläkare tycker

jag att det kan vara av intresse
att läsa hur det gick för patien-
ten när hon/han väl hamnade
på sjukhuset. Som vanligt ges
det en mängd gliringar till all-
mänläkaren som missade att
skicka in patienten vid rätt tid-
punkt. Som fallen presentera-
des hos infektionsläkaren var
det dock uppenbart att patien-
terna var svårt sjuka. Hur de
presenterades med sina första
vaga symtom är inte lika up-
penbart.

Trevlig läsning
Boken är trevlig och rekom-

menderas dem som är intresse-
rade av infektioner, studenter
såväl som deras lärare. •

NYA BÖCKER


