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Författarna, av vilka två är
psykologer inom mödra- och
barnhälsovården och en är
journalist på tidningen »Vi för-
äldrar», anslår i bokens inled-
ning att »Kejsarsnittsboken» är
en bok för alla som fött barn
med kejsarsnitt och för alla
som väntar barn och vet att bar-
net skall födas eller möjligtvis
kommer att bli fött, med kejsar-
snitt. Vidare, enligt författarna,
är det en bok som innehåller är-
lig och ingående information
om olika slag av kejsarsnitt och
som inte ryggar för de känslor
man kan ha vare sig de är posi-
tiva eller negativa.

Nyttiga fakta och
praktiska råd
Boken är relativt systema-

tiskt uppbyggd. Man går först
igenom varför det blir kejsar-
snitt. Denna del av boken är ut-
märkt skriven och mycket in-
formativ. En invändning man
kan göra är att läsaren kan bi-
bringas uppfattningen att när
det föreligger sätesändlägen
försöker man alltid att vända
dessa till huvudändläge i slutet
av graviditeten, och om det inte
går väljer man kejsarsnitt. Fak-
tum är att många förlossnings-
kliniker förlöser barnet i sätes-
ändläge om mamman har nor-
mala bäckenmått och om bar-
net är av normal storlek, utan
att utföra något vändningsför-
sök.

Därefter har man ett ut-
märkt men tyvärr något kort
avsnitt om varför olika sjukhus
har olika syn på kejsarsnitt och
därmed varför kejsarsnittsfre-
kvensen varierar så mycket
som den gör mellan olika klini-
ker i Sverige.

Avsnitten som därefter föl-
jer angående akuta kejsarsnitt,
planerat kejsarsnitt, olika snitt-
föring vid operationen samt
hur olika två kejsarsnitt fak-
tiskt kan vara är väl skrivna och
innehåller mycket matnyttig
information. Detsamma kan

sägas om kapitlet angående
timmarna på förlossningsav-
delningen innan någon kompli-
kation tvingar obstetrikern att
avsluta förlossningen med akut
kejsarsnitt.

Därefter följer avsnittet om
förberedelser inför ett planerat
kejsarsnitt samt operationen,
anestesisätt och tiden just efter
kejsarsnittet. Dessa kapitel in-
nehåller mycket viktig psyko-
logisk information. Ett kort av-
snitt om möjligheter till samt
krav på sjukskrivning efter kej-
sarsnitt är tyvärr dåligt under-
byggt och kan ställa till stora
problem i kommunikationen
mellan den nyblivna mamman
och läkaren. Här önskar man
att författarna hade kontaktat
försäkringskassan eller Riks-
försäkringsverket för att ta reda
på det regelverk som finns för
sjukskrivning efter kejsarsnitt.

Efter avsnittet om BB-tiden
följer avsnitten: »Livet hem-
ma, konstig känsla», »En gång
snitt – alltid snitt?». »Livet ef-
ter snittet» och »Det finns hjälp
att få.» Jag tycker tyvärr inte att
dessa avsnitt innehåller samma
stringens som bokens första
del. Vidare är det på tok för
mycket citat, som tyvärr med-
för att en del positiv informa-
tion drunknar i citatfloran.

Onödigt avsnitt
bara för pappa
Ett avsnitt är tillägnat pap-

pan med överskriften »Bara för
pappa». I detta avsnitt får man
i praktiken samma information
i kortutgåva som man har fått
under de första 150 sidorna.
Jag har svårt att se någon rele-
vans i detta avsnitt. Man är två
om att alstra barn, det är två bli-
vande föräldrar, det är två ny-
blivna föräldrar, och bägge bör
naturligtvis ha samma kunskap
och information om kejsar-

snitt. Pappans informationsbe-
hov ska inte nedgraderas till ett
kort och i stort intetsägande ka-
pitel.

Slutligen har man ett kort
kapitel om barnen, nämligen
»hur blir man av att vara född
med kejsarsnitt.» Detta kapitel
ger, trots att det är kort, viktig
och bra information, och ord-
listan som följer är bra och ut-
tömmande. Man avslutar med
lästips och telefonnumret till
Föräldraföreningen för kejsar-
snitt. Med så mycket medi-
cinsk information skulle det
vara värdefullt med en refe-
renslista. Tyvärr saknas denna.

Suveränt förmedlat
budskap
Denna bok innehåller viktig

information för alla blivande
föräldrar antingen det är första
gången man väntar barn eller
man tidigare har fått barn, an-
tingen det har skett den vagina-
la vägen eller med kejsarsnitt.

Boken förmedlar mycket
bra och viktig information, och
framför allt är första delen skri-
ven på ett konstruktivt och
mycket läsvärt sätt, som gör att
det är lätt att ta till sig såväl den
medicinska som den psykolo-
giska information som boken
innehåller. Vidare understry-
ker boken upprepade gånger att
kejsarsnitt är en förlossnings-
form som inte är vare sig säm-
re eller bättre än den vaginala
förlossningsformen. Det sena-
re budskapet är redovisat på ett
kategoriskt och suveränt bra
sätt, som gör att boken framstår
som en mycket nyttig läsning
för bl a akutsnittförlösta mam-
mor. Boken bör emellertid inte
enbart läsas av blivande föräl-
drar utan även av all personal
som har hand om blivande och
nyblivna föräldrar, inklusive
barnmorskor och läkare inom
mödrahälsovården, på förloss-
ningsavdelningen och på BB-
avdelningen.

Rekommenderas alla
som väntar barn
Det är alltså en bok som

man med gott samvete kan re-
kommendera till alla blivande
föräldrar. Den innehåller viktig
både medicinsk och psykolo-
gisk information om den abdo-
minella förlossningsformen
och är i stora delar lättläst. En
mera stringent redigering ge-
nom att stryka alla upprepning-
ar och en del av de alltför
många citaten hade emellertid
gjort boken än mera läsvärd. •
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Arbetet med att revidera
och sanera det svenska medi-
cinska språket avspeglas inte
bara på Läkartidningens sidor
utan självfallet också i medi-
cinska ordböcker, som utkom-
mit på sistone. Lundhs och
Malmquists »Medicinska ord»
(MO), som är den senaste, ba-
serar sig på Bonniers medicins-
ka ordbok (Lundh & Györki)
av år 1983. Lindskogs »Medi-
cinsk miniordbok» (MMO) är
en förkortad version av den
stora boken »Medicinsk termi-
nologi/lexikon» (Lindskog &
Zetterberg), vars senaste upp-
laga utkom 1993 och som skall
utkomma i ny version (Lind-
skog) innevarande hösttermin.
(Jag är en av de medicinska
konsulterna för den nya stora
ordboken, men har ingen andel
i tillkomsten av »Medicinsk
miniordbok».)

Sliter fortfarande
med stavningsfrågan
Medicinsvenskan, liksom

alla andra språk, utvecklas
lyckligtvis fortlöpande, och en
ordbok är därför aldrig hundra-
procentigt aktuell. MO tilläm-
par självfallet fler nyfastslagna
principer för medicinsk svens-
ka än den två år tidigare utgiv-
na MMO. Skillnaden är dock
inte så stor som man kunde tro.
Några exempel: Principen för
stavning av tvåspråkiga sam-
mansättningar (ulcus ventricu-
li, men ulkussjukdom, osv) har
inte helt slagit igenom i någon-
dera boken. Den segslitna frå-
gan om stavning av bröstkor-
gens namn i svensk text har
lösts olika. MO stavar thorax,
thorakalkota (borde egentligen
heta torakalkota enligt ovan)
osv, medan MMO skriver to-
rax, thorax, och anger suffixen
som användbara för båda. Just
här ligger MMO närmast läka-
resällskapets språkvårdskom-
mittés rekommendationer,
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