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Det är nu över 30 år sedan
Justus Ströms klassiska läro-
bok »Akuta infektionssjukdo-
mar» publicerades. Det var den
första svenska läroboken i kli-
nisk infektionslära och blev
med åren en kär och trogen vän
för en generation medicinare
och för kliniskt verksamma lä-
kare. »Ström» var lättläst, höll
en personlig stil och var fylld
av klinisk visdom. 20 år senare
utkom en, av den medicinska
utvecklingen framtvingad,
kraftigt reviderad upplaga av
Ströms lärobok under namnet
Ström–Iwarsons »Infektions-
sjukdomar». Denna utgåva
saknade delvis ursprungets
personliga stil och prägel, och
det var nog många av oss som
fortsatte att bläddra i vår gamla
vältummade »Ström».

Ersätter en klassiker
Trots uppdatering har även

Ström–Iwarsons lärobok blivit
omsprungen av den medicins-
ka utvecklingen, och tiden har
därför ansetts mogen för en ny
lärobok i ämnet; »Infektions-
medicin; epidemiologi, klinik
och terapi». Redaktörerna,
Sten Iwarson och Ragnar Norr-
by, har tagit ett radikalt grepp
och skapat en från grunden ny
lärobok.

Till sin hjälp har de haft ett
25-tal författare, som var och
en har skrivit avsnitt inom sitt
specialområde. De flesta av
författarna (19 stycken) är in-
fektionsläkare, men även spe-
cialister inom sjukhushygien,
venereologi och pediatrik med-
verkar.

Bokens utformning liknar
således den man ofta ser i ame-
rikanska läroböcker. Namn-
ändringen från »Infektions-
sjukdomar» till »Infektions-
medicin» speglar väl den nya
inriktning infektionsspecialite-
ten har fått under det senaste
decenniet.

Omfångsrik
Infektionsmedicin har

svällt ut till nästan 600 sidor,

och den kan endast med hjälp
av skohorn pressas ned i lands-
tingets standardrockficka. Bo-
ken har tre huvudavsnitt. Det
första behandlar i tio översikt-
liga kapitel bl a epidemiologi,
mikrobiologisk diagnostik, hy-
gien, immunologi, antibiotika
och vaccination. I det andra av-
snittet, »sjukdomsbeskrivning-
ar», beskrivs i 15 kapitel en-
skilda infektionssjukdomar,
huvudsakligen uppdelade efter
organsystem. HIV och aids,
herpesvirusgruppens infektio-
ner, infektioner hos nyfödda
samt sepsis och septisk chock
har fått egna kapitel i detta av-
snitt.

I det tredje, tropikmedicin-
ska, avsnittet beskrivs i fyra ka-
pitel mer ovanliga och exotiska
bakteriella, virala, mask- och
protozosjukdomar. Bokens
över 100 färgillustrationer, va-
rav många är av god kvalitet,
har placerats sist efter själva
texten. Tryckteknisk och kost-
nadsmässig hänsyn ligger för-
modligen bakom detta arrange-
mang. Nackdelen är naturligt-
vis att läsaren måste bläddra till
slutet av boken varje gång man
i texten hänvisas till en färg-
bild. Registret är omfångsrikt,
det innehåller mer än 1 250
sökord.

Ett pedagogiskt
lyckokast
Först som sist skall sägas att

detta har blivit en i många
stycken alldeles utmärkt och
modern lärobok. Det nya grep-
pet blev ett lyckokast. Boken är
aktuell, och dessutom är den på
det hela taget välskriven och
lättläst. Dess stora styrka är den
praktiska och kliniska inrikt-
ningen.

För respektive område sam-
manfattas nya och relevanta
rön inom klinik och terapi på
ett förtjänstfullt sätt. Det märks
att de flesta av författarna är
kliniskt verksamma med åt-
minstone ett ben i den kliniska
vardagen.

Nya diagnostiska metoder
inom radiologi, klinisk fysiolo-
gi, immunologi och mikrobio-
logi redovisas för varje enskilt
sjukdomstillstånd. I ett av de
inledande kapitlen ges dess-
utom en föredömligt pedago-
gisk översikt av modern mikro-
biologisk diagnostik.

Svensk
terapitradition
Terapiråd och behandlings-

förslag är generellt enhetliga

och tydliga samt anknyter som
sig bör till svensk terapitradi-
tion. I det informativa antibio-
tikakapitlet finns detaljerade
beskrivningar av alla (förutom
möjligen teikoplanin) i Sverige
förekommande antibiotika. I
kommande upplagor bör man
överväga att inkludera liknan-
de översikter även för det väx-
ande antalet antivirala och anti-
mykotiska preparat (inga anti-
mykotika finns nu med i regist-
ret även om de omnämns i tex-
ten).

Aspekter på förebyggande
infektionssjukvård behandlas
bl a i kapitlen om smittskydds-
lagen, sjukhushygien, sexuellt
överförbara infektioner samt
vaccination och råd inför ut-
landsresa. I det sistnämnda av-
snittet finns klar och slagfärdig
information om resandets pre-
sumtiva faror och möjligheter-
na att förebygga dessa.

Stilistiska pärlor
Flertalet av bokens kapitel

håller, som framgått av ovan-
stående, en hög klass. Många
står sig väl i jämförelse med
liknande framställning i ang-
losachsisk speciallitteratur.
Även om det inte här finns ut-
rymme att kommentera varje
enskilt kapitel, så vill jag gärna
nämna några som jag själv läs-
te med stor behållning. Själva
inledningen tillhör bokens sti-
listiska pärlor. I en personligt
hållen och medryckande be-
traktelse belyses »människan
och hennes infektioner» ur så-
väl ett historiskt som ett fram-
tidsperspektiv.

Även avsnittet om epide-
miologi är skrivet med lätt pen-
na. Enkelt och koncist beskrivs
epidemiologins grunder. In-
fektionsepidemiologins ställ-
ning visavi annan epidemiolo-
gi belyses väl av följande ci-
tat: »infektionsepidemiologin
handlar om att finna effektiva
förebyggande åtgärder medan
övrig epidemiologi fortfarande
strävar efter att hitta riskfakto-
rer».

»Infektioner hos individer
med nedsatt infektionsförsvar»
samt »Sepsis, SIRS (systemic
inflammatory response syn-
drome) och septisk chock» är
ytterligare två mycket insikts-
fulla och läsvärda kapitel. Här
finns mycken klok och aktuell
kunskap att inhämta även för
dem med specialintresse inom
respektive område. I bokens
sista del fastnade jag framför
allt för kapitlet om de högaktu-

ella tropiska virusinfektioner-
na. Nya rön om smittspridning,
klinik och möjlig behandling
vid hemorragiska febrar (t ex
ebolavirus) och arbovirusin-
fektioner beskrivs lättförståe-
ligt.

Den nästan explosionsarta-
de kunskapsutvecklingen inom
immunologin sammanfattas på
ett initierat sätt i ett av de inle-
dande kapitlen. Beskrivningen
är delvis mycket detaljrik, men
samtidigt svårgripbar för den
som saknar förkunskap i äm-
net. Läsaren har ibland svårt att
se skogen (sammanhang och
funktion) för alla träd (raden av
serumfaktorer, komplement-
faktorer, cellulära faktorer, cy-
tokiner och immunoglobuli-
ner).

Varje kapitel åtföljs av ett
fåtal referenser, ofta inte fler än
fyra, fem stycken. Dessa är å
andra sidan aktuella – få är äld-
re än 1990. Glädjande nog har
många av författarna inklude-
rat en aktuell och lättillgänglig
översiktsartikel som referens.
Dessa »reviews» gör det möj-
ligt även för dem som inte har
tillgång till dyr (och svårtill-
gänglig) speciallitteratur att
fördjupa sitt kunnande.

En sol med
få fläckar
Finns det då inga fläckar på

denna sol? Några stora sakfel
kan jag inte hitta, även om det
naturligtvis finns enskilda de-
taljer där läsaren utifrån sin
egen erfarenhet kan ha en avvi-
kande mening. En brist är dock
att figurer och tabeller i själva
texten håller en ojämn kvalitet.
Vissa kapitel, t ex det alldeles
förträffliga kapitlet om hepati-
ter, innehåller ett väl genom-
tänkt illustrationsmaterial
medan andra till stor del saknar
detta. Till nästa utgåva bör man
komplettera illustrationerna i
texten samt ge dem en mer en-
hetlig utformning. Stavfel och
små slarviga tryckfel finns det
också en del av i denna första
upplaga.

En lärobok som »Infek-
tionsmedicin» kan naturligtvis
inte täcka allt. Enligt min me-
ning borde det dock ha funnits
plats för en mer ingående dis-
kussion om bl a Helicobacter
pylori (den förväntansfulle lä-
sare hänvisas i registret bl a till
sidan 189, där det inte står ett
ord om H pylori), HTLV I & II,
infektionskomplikationer vid
kronisk peritonealdialys, en-
gångsdosering av aminoglyko-
sider samt möjliga kliniska ma-
nifestastioner vid Chlamydia
pneumonie (TWAR)-infek-
tion. Ämnen som förhopp-
ningsvis kommer att belysas

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  24  •  1996 2367

NYA BÖCKER



2368 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  24  •  1996

mer ingående i nästa upplaga.
Allt detta är dock detaljer som
inte förtar det goda helhetsin-
trycket.

För studenter
och kolleger
Bokens viktigaste mål-

grupp är trots allt våra studen-
ter. Dessa har redan hunnit ge
boken mycket positiva omdö-
men. Kolleger inom skilda spe-
cialiteter, i öppen och sluten
vård, som handhar patienter
med infektionssjukdomar bör
även de ha stor behållning av
denna kliniskt inriktade läro-
bok. Den bör därför även väl
kunna försvara sin plats i
många klinikbibliotek.

»Honour the work and the
work will honour you.» Redak-
törer och författare ska ha all
heder av sitt arbete med den
nya boken i infektionsmedicin.
Vi har fått en utmärkt svensk
lärobok i ämnet som varmt kan
anbefallas till våra studenter
och till intresserade kolleger
som i sitt dagliga värv behand-
lar patienter med infektions-
sjukdomar. •

Hypnosterapi
visade
människosinnets
mysterier
Brian L Weiss. Många liv,

många mästare. 248 sidor.
Stockholm: Forum, 1996. Pris
ca 205 kr. ISBN 91-37-10802-
6.

Recensent: psykolog Agne-
ta Grimby, geriatriska klini-
ken östra, Vasa sjukhus, Göte-
borg.

Bokens författare är en
amerikansk psykiater som i sin
kliniska verksamhet  brukar
använda hypnos för att lättare
komma åt obearbetade minnen
långt tillbaka i patientens liv,
exempelvis i barndomen. Men
när han prövar hypnos på en
ung svårbehandlad fobisk
kvinna, väller minnen från ett
stort antal tidigare liv fram.

Återupplevde
tidigare liv
Hypnosterapin är mycket

framgångsrik för Catherine,
som patienten kallas, och hon
blir snabbt bättre ju fler svåra
minnen som återupplevs. Hon
har i sina tidigare liv varit både
man och kvinna med mycket
skiftande öden och från många

olika tidsepoker. Så långt som
fyra tusen år tillbaka kommer
hon i sina minnen.

Mellan sina jordiska liv mö-
ter Catherine andliga ledare,
vägvisare till en större insikt i
livets och dödens hemligheter.
Weiss blir djupt skakad när
dessa andliga varelser genom
hans patient också avslöjar väl
dolda hemligheter kring hans
egen person och familj.

Med stark skepsis men sam-
tidigt styrd av vetenskaplig ny-
fikenhet och dokumentationsi-
ver bandade Weiss hypnosses-
sionerna med sin kvinnliga pa-
tient och beslöt sig för att publi-
cera dem med hennes medgi-
vande.

Ingen av de båda hade tidi-
gare trott på tidigareliv eller re-
inkarnation. Berikad av erfa-
renheterna och med ett öppna-
re sinnelag för människosin-
nets mysterier uppmanar för-
fattaren till minskat motstånd
mot oortodox information och
svårbevisade fenomen.

Har utkommit
på 18 språk
Göran Grip, narkosläkare,

översättare och författare till
förordet till bokens svenska ut-
gåva (den har utkommit på 18
språk), som i sin bok »Allting
finns» fascinerande berättar
om såväl egna som andras tidi-
gareliv och näradödenupple-
velser, manar oss också till att
göra oss fria från vårt inrutade
mönster på hur saker och ting
skall uppfattas.

Nya dimensioner
på tillvaron
Boken »Många liv, många

mästare» upptas nästan uteslu-
tande av återgivningar av de
hypnossessioner som fick Cat-

herine att tillfriskna och som
gav dr Weiss andra dimensio-
ner på tillvaron. Han fortsätter
som vetenskapsman att skriva,
föreläsa och arbeta kliniskt.
Men, som han säger »… nume-
ra står jag med ett ben i var
värld: de fem sinnenas verkliga
värld, representerad av vår
kropp och fysiska behov; och
den större världen på de icke-
fysiska planen, representerade
av vår själ och vår ande. Jag vet
att dessa båda världar står i för-
bindelse med varandra, att all-
ting är energi. Men ofta tycks
de vara väldigt tydligt åtskilda.
Mitt arbete är att förena dessa
båda världar, att noggrant och
vetenskapligt dokumentera att
de är en enhet».

Lockar
till sträckläsning
Boken är lättläst och lockar

till sträckläsning. Den väcker
med all säkerhet många funde-
ringar kring själens odödlighet,
återfödelse och andliga till-
stånd, både bland fackfolk och
lekmän. Kanske får till och
med våra existentiella värde-
ringar en extra prövning. Må-
hända finns det liknande erfa-
renheter av hypnosbehandling
i den svenska läsekretsen.

Läser man den här boken
med öppna sinnen och utan
blockerande tolkningskrav,
kan den bli en mycket intres-
sant, spännande och berikande
upplevelse – för stunden men
också framgent. •

Samlingsverk
resultat av
Parkinson-
symposium
Leontino Battistin, Gugliel-

mo Scarlato, Tommaso Cara-
ceni, Stefano Ruggieri, eds.
Parkinson’s disease. Advan-
ces in neurology. Vol 69. New
York: Lippincott–Raven, 1995.
Pris £ 127. ISBN 0-7817-
0341-7.

Recensent: professor Jan-
Edvin Olsson, neurocentrum,
Universitetssjukhuset, Linkö-
ping.

Volym 69 av »Advances in
neurology» upptar text från 75
utvalda föredrag hållna i Rom

1994 vid det 11:e internationel-
la Parkinsonsymposiet där mer
än tusen läkare och forskare in-
tresserade av neurodegenera-
tion deltog. Föredragen är ut-
valda och sammanställda av
fyra kända italienska neurolo-
ger, och boken är dedicerad till
den då nyligen avlidne italien-
ske professorn Alessandro Ag-
noli, som var initiativtagare till
detta möte likväl som flera an-
dra. Han avled dock några må-
nader före mötet.

Ingen vanlig lärobok
Det rör sig således inte om

en vanlig lärobok utan ett sam-
lingsverk som dock är av be-
tydligt högre kvalitet än många
kongressböcker, som endast
återger innehållet i olika ab-
stracts. Föredragen är valda så
att de passar in i fyra stora om-
råden, genetik och epidemiolo-
gi; biokemi och patofysiologi;
klinik/diagnostik och terapi.

När L-dopa introducerades
som behandling vid Parkinsons
sjukdom i mitten av 1960-talet
trodde många att man funnit
den definitiva behandlingen av
sjukdomen. Tio år senare när
»de gyllene åren» kommit till
ända och patienternas försäm-
ring tilltog trots behandling,
började man förstå att sjukdo-
men var mer komplex än man
tidigare trott. Utvecklingen har
visat att fler neurotransmittorer
än dopamin är involverade och
att celldöden inte omfattar en-
bart det nigrostriatala syste-
met.

Föredragen tar upp hur man
kan funktionellt framställa des-
sa förändringar med teknik
som SPECT (enfotonstomo-
grafi), PET (positronemissi-
onstomografi) och MRT (mag-
netresonanstomografi) och hur
man med molekylärbiologi,
immunologi, endokrinologi
och genetiska metoder kan yt-
terligare studera faktorer som
leder till celldöd genom påver-
kan av mitokondrieaktivitet
och frisättande av excitatoriska
transmittorer. Allt detta ger ett
underlag för rationell farmako-
logisk behandling vid Parkin-
sons sjukdom.

Uppslagsbok i
neurodegeneration
Denna bok läses ju inte från

pärm till pärm utan är en upp-
slagsbok för läkare och forska-
re som är intresserade av rörel-
serubbningar och neurodege-
neration. Den hör således hem-
ma på region- och universitets-
sjukhusens specialiserade en-
heter för rörelserubbningar och
hos de cellbiologer som arbetar
med problem rörande cellens
åldrande och död. •
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