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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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men i andra fall ligger MO när-
mast; t ex när det gäller sam-
mansättningar på karcino-.

Välkonstruerade böcker
MO innehåller enligt föror-

det drygt 13 000 uppslagsord,
MMO innehåller ca 12 000 för-
klarade uppslagsord. Upplägg-
ningen är tydlig och lätt att för-
stå i båda böckerna. Skillnaden
i utgivningsår har satt rätt små
spår i ordurvalet. Ibland ser
man dem dock – ett exempel ur
recensentens intressesfär:
MMO saknar sökorden borre-
lia, borrelios och Lyme-sjuka;
MO har orden under sökordet
Borrelia. Lustigt nog saknas
uppslagsorden Fästing och Ix-
odes i båda. I MO saknar man i
vissa fall uppgift om den ur-
sprungliga stavningen av rent
latinska/grekiska ord; den kun-
de gärna ha tagits med i större
utsträckning än nu, med enkel
hänvisning till det svenska
stavningssättet.

Urvalet av sökord och vissa
definitioner kan naturligtvis
alltid diskuteras. Visst hittar
man en del småfel till förnöjel-
se för en kalenderbitare, men
inte till hinder för användning-
en. Böckerna är väl konstruera-
de och mycket användbara.

MMOs illustrationer är
samlade i slutet av boken och
behandlar de vanligaste anato-
miska, fysiologiska och pato-
fysiologiska begreppen. MOs
bilder finns i själva texten och
klarlägger en stor mängd be-
grepp. MMO har ett nyttigt ka-
pitel om medicinska termers
uppbyggnad och ett om labora-
torieundersökningar inom kli-
nisk kemi.

Otillräckliga för
avancerade läsare
Båda böckerna är väl läm-

pade för ordförståelse, mindre
väl för ordbruk. De är utmärkta
snabbreferenser för allmänhet
och patienter och för den som
sporadiskt läser medicinsk
text. För lärare och elever inom
vårdutbildningen och i början
av läkarstudierna är de mycket
bra, men längre hunna läsare
och t ex artikelförfattare sak-
nar böjningsformer, genus och
etymologier, liksom också en
mängd mer speciella sökord.
För läkarsekreterare och skriv-
centraler kan böckerna som
enda referens i vissa fall vara
alltför begränsade. Åtminstone
gäller detta på specialsjukvår-
dens kliniker, där man måste ha
tillgång också till mer omfat-
tande verk.

Valet en smaksak
Vilkendera boken skall man

välja? Innehållet i böckerna är

ganska lika. »Medicinska ord»
är nyast och har de bästa illust-
rationerna, »Medicinsk mi-
niordbok» kostar hälften så
mycket och har det mest prak-
tiska formatet för det dagliga
arbetet (ryms i fickan). Person-
liga preferenser och behov av-
gör alltså valet. •

Gediget
uppslagsverk
om dator-
tomografi
Francis A Burgener, Martti

Kormano, eds. Differential di-
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Aspelin, Institutionen för kir-
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Den moderna diagnostiska
bildtekniken inkluderar idag
datortomografi som en av ra-
diologins basmetoder. Svun-
nen är den tid då datortomogra-
fi kunde räknas som en exklu-
siv diagnostisk metod. Idag
räknas den som förstahandsun-
dersökning vid ett stort antal
sjukdomstillstånd.

Detta faktum har inspirerat
författarna som för tio år sedan
gav ut en lärobok i differential-
diagnostik vid konventionell
radiologi att också ge ut ett
verk om differentialdiagnostik
vid datortomografi.

Boken är att betrakta som en
uppslagsbok som utgår ifrån att
radiologen ser en förändring på
datortomografibilden. Förfat-
tarna förutsätter att betraktaren
kan avgöra i vilken anatomisk

struktur förändringen finns och
redogör i tabellform för olika
sjukdomstillstånd som är för-
knippade med detta fynd belä-
get i ett specifikt organ. Däref-
ter finns en kortfattad, summa-
risk text som beskriver t ex de
vanligaste datortomografifyn-
den vid olika närbesläktade
sjukdomar och ger i ytterligare
en tabell personligt färgade
kommentarer som ger hjälp till
rätt diagnos. I dessa utförliga
kommentartabeller finns ex-
empelvis den patologiska och
anatomiska bakgrunden, fre-
kvensen av sjukdomen och kli-
niska symtom beskrivna. Dess-
utom ges exempel på andra
metoder och kompletterande
undersökningar som rekom-
menderas vid det aktuella sjuk-
domstillståndet.

Till varje sjukdomstillstånd
finns dessutom datortomogra-
fibilder som illustrerar fyndet
och sjukdomen.

Helkroppstäckande
Boken är heltäckande såtill-

vida att den berör kroppens
flesta anatomiska regioner, allt
från skalle, hals, kotpelare,
muskuloskelettala systemet,
bröstkorg, buk och lilla bäcke-
net.

Detta medför att boken är
mycket innehållsrik och kom-
pakt. Den är illustrerad med
över 925 bilder. Flera är sche-
matiska översiktsbilder, som
förklarar anatomiska relationer
eller fysikaliska fenomen.

Det första man slås av när
man läser en bok av denna dig-
nitet är det enorma arbete som
lagts ner på att göra ett hel-
kroppstäckande uppslagsverk,
och det är naturligtvis omöjligt
för en recensent att detaljgran-
ska ett så stort kunskapsfält. I
varje fall överskrider det min
förmåga att kunna bedöma
kunskapsinnehållet i allt från
hörselben till tjocktarm.

Boken är emellertid mycket
välskriven och har hög bild-
kvalitet på datortomografibil-
derna. Givetvis gör den snabba
tekniska utvecklingen av da-
tortomografer att inte alla bil-
der håller senaste toppkvalitet,
men de är helt tillräckliga för
den mesta diagnostiken.

Det är lätt när man refererar
ett uppslagsverk att korrelera
till aktuella problem man har.
Exempelvis håller vi på Hud-
dinge sjukhus på att överväga
att som förstahandsmetod vid
lungembolidiagnostik införa
spiraldatortomografi, men där

finns en del differentialdia-
gnostiska bekymmer. Denna
teknik och diagnostiska be-
kymmer har tillkommit efter
det att boken tryckts, och det
går inte att hitta någon referens
eller differentialdiagnos i bo-
kens tabeller. Detta speglar den
hastiga tekniska utvecklingen
och är inte någon brist i upp-
slagsverket.

Eftersom mitt specialintres-
se är uroradiologi har jag mera
i detalj läst tabeller och bilder
inom detta område och kan där
(möjligen för att visa att jag
verkligen läst dem i detalj) visa
på att exempelvis bild 24.3,
som ska föreställa en njurcysta
med hög täthet (high density
cyst), inte ger full rättvisa åt
dessa cystor, som ofta har en
högre attenuering än njurpa-
renkymet. Likaså visar bild
24.10, som ska visa en enkel
njurcysta, en attenuering som
närmast talar för att föränd-
ringen innehåller fett.

Generellt sett är emellertid
boken ytterst imponerande och
är närmast att betrakta som ett
differentialdiagnostiskt upp-
slagsverk. Då är emellertid in-
dexeringen och innehållsför-
teckningen av största vikt, och
de i sig mycket utmärkta tabel-
lerna under varje organområde
är enligt mitt förmenande för
dåligt representerade i inne-
hållsförteckningen. Mitt för-
slag är att tabellernas inne-
hållsförteckning skulle ha pre-
senterats i början av varje or-
gankapitel, vilket hade gjort
boken lättare att hitta i.

Oumbärlig
för röntgenologer
Boken är dock unik i sitt

slag och sammanfattar ett
enormt kunskapsområde och
bygger just på tekniken att leta
via ett radiologiskt fynd och
inte via diagnos, vilket gör den
oumbärlig för alla röntgenolo-
ger och röntgenavdelningar
som använder sig av datorto-
mografi, men även för andra lä-
kare som ofta kommer i kon-
takt med datortomografibil-
der. •
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Exempel på illustration i
»Medicinska ord».

Adressera korrespondens
om nya böcker och recen-
sioner till:

Bokredaktionen, Läkartid-
ningen, Box 5603, 114 86
Stockholm.


