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Det var med stor glädje och
förväntan jag tog denna bok i
min hand. Under mina medi-
cinska studier har jag alltid
drömt om att kunna få barnets
helhetsutveckling från 0–20 år
enhetligt presenterad. Såväl
sociala som psykologiska
aspekter lyste till stor del med
sin frånvaro under medicinstu-
dierna medan barnets somatis-
ka utveckling fanns gediget
presenterad. Vetskapen om
den höga vetenskapliga och pe-
dagogiska kunskapen hos bo-
kens författare ökade förvänt-
ningarna ytterligare.

Barns psykologiska
utveckling
Mycket riktigt, författarna

har lyckats åstadkomma en bok
som spänner över hela ämnet,
och styrkan ligger i den djupa
kunskapen i barns och ung-
doms psykologiska utveckling.
Författarna har valt att börja
med ett inledningsavsnitt om
hur man studerar utveckling,
olika teoretiska perspektiv på
barns utveckling samt även
praktisk forskningstillnärm-
ning till barn. Avsnitten funge-
rar som en kort introduktion till
huvudämnet: barns psykolo-
giska utveckling.

Huvudavsnitten har upp-
ställts i fyra kronologiska de-
lar: foster till barn, spädbarns-
år, förskoleålder, skolålder och
sist ungdomsåren. I varje av-
snitt presenteras såväl fysisk,
kognitiv och socio-emotionell
utveckling för det mesta på ett
förnämligt sätt.

Författarna har även valt att
ta ställning till olika samtids-
problem som TV och våld,
mobbning, skilsmässor, mask-
rosbarn, aids osv i korta avsnitt
eller faktarutor. Ambitionen är
god men vissa av dessa är ytli-
ga, och boken hade gott kunnat
undvara en hel del av dem.
Dessa s k folkhälsoproblem
förtjänar ett mycket mer gedi-
get arbete. Avsnittet om ung-
domar har flera sådana inslag.
Ungdomsavsnittet är bokens

svagaste del och stör det annars
goda helhetsintrycket – det
hade kanske varit skäl att ha en
sociolog med bland författar-
na!? Bildmaterialet och figu-
rerna är inte av bästa klass, nå-
got som bokförläggaren får ta
på sig, med dagens teknik skall
man utan större kostnad få
fram bättre kvalitet i ett bild-
material.

Oviss målgrupp
I inledningen påpekar för-

fattarna att de försökt göra in-
nehållet lättillgängligt och
översiktligt och därför uteläm-
nat krångliga facktermer och
litteraturreferenser ur texten.
Texten blir lättläst, men det
känns ovant att läsa för den
som brukar läsa vetenskaplig
litteratur. Tyvärr blir den även
ytlig i de avsnitt där man rör sig
utanför utvecklingspsykolo-
gins område. Mitt stora pro-
blem med boken är att jag inte
riktigt vet för vem texten är
skriven. Riktar den sig till all-
mänheten, psykologistuderan-
den eller är den ämnad som re-
ferenslitteratur till övriga vård-
utbildningar? För medicinare
platsar den bäst i grundutbild-
ningen och i viss mån i specia-
listutbildning i pediatrik eller
barnpsykologi genom att bo-
ken har den stora fördelen att
omfatta hela utvecklingspsy-
kologin. Jag hade dock gärna
sett att författarna tagit en mer
aktiv ställning till de olika teo-
rierna och framlagt sina egna
värderingar av ämnet.

Bra men
inte perfekt
Min dröm om den perfekta

tvärvetenskapliga boken om
barns utveckling är fortfarande
ouppfylld. Här finns dock en
bra utvecklingspsykologisk
grund. •
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År 1988 kom den första
upplagan av boken »Alkohol
som sjukdomsorsak» och den
uppskattades mycket. Vi tog in
den som kurslitteratur i Uppsa-
la i kursen i beroendelära, som
följer kandidaterna från termin
1 under praktisk medicin till
termin 11, och i kursen i all-
mänmedicin.

I den andra reviderade upp-
lagan, som kommer nu med
Åke Nordén som chefredaktör,
har man uppdaterat boken för
att kunna hålla kontakt med ut-
vecklingen på alkoholområdet.

Denna upplaga ges ut av
Tika Läkemedel, och genom
spridning till läkarkåren får bo-
ken en unik effekt.

Förändringar
i andra upplagan
Första upplagans kapitel 2

»Alkoholens epidemiologi»
har utgått, och man har låtit
epidemiologin komma in i var-
je enskilt kapitel i stället. Lika-
så har kapitel 8 »Alkoholens
inverkan på lipoproteinomsätt-
ningen» från första upplagan
integrerats i andra kapitlet. Ka-
pitel 31 »Arv och miljö vid al-
koholmissbruk» har helt utgått
därför att man ansett att det i
dagens läge skulle kräva för
mycket utrymme i en bok som
främst beskriver de skador al-
koholen orsakar.

Boken inleddes tidigare
med en bilddel, men nu har
man illustrerat varje kapitel
med fina färgbilder av hög
klass. Man får en god illustra-
tion till de olika resonemang
som förs i textdelen och dessut-
om utförliga kommentarer till
varje bild. Bilderna är ofta tre-
dimensionella, t ex nervcell-
membranernas uppbyggnad av
dubbla lipidskikt.

Det är väsentligt att man har
behållit »Alkoholmissbruk i
familjen – barns reaktioner och

behandlingsbehov» samt »Al-
kohol och ungdom» som sepa-
rata kapitel med tanke på hur
skadlig alkoholen är för det
uppväxande släktet.

Nya kapitel
Alkoholens skyddande ef-

fekt mot hjärtsjukdomar och
vad vi skall säga till våra pati-
enter har tagits upp i kapitlet
»Hjärtinfarkt och slaganfall
och alkohol som prevention»
av Kjell Asplund.

Ett nytt kapitel om »Alko-
hol och läkemedel», som jag
efterlyste 1988, har tillkommit,
skrivet av professorerna Mag-
nus Ingelman-Sundberg och
Folke Sjöqvist.

Den kliniska delen av bo-
ken inleds med ett nytt kapitel
författat av Kerstin Strömland,
vars utgångspunkt har varit
barn med ögonskador på grund
av det fetala alkoholsyndromet
till att omfatta hela barnet.

Bristfälligt om nya
undersökningsmetoder
Åke Nordén har som tidiga-

re lyckats samla några av vårt
lands främsta företrädare för
alkoholforskning. Man tycker
kanske att mer hade kunnat sä-
gas om datortomografiska un-
dersökningar och magnetrönt-
genförändringar i hjärnan vid
alkoholöverkonsumtion, efter-
som vi i Sverige ligger långt
framme just på detta område
och eftersom denna bok kom-
mer att användas i undervis-
ningen av medicine studerande
vid våra högskolor.

Lämplig
kurslitteratur
Boken är mycket lämplig

som kurslitteratur i beroende-
lära och på kursen i allmänme-
dicin. Under medicinarutbild-
ningen kommer man framför
allt att koncentrera sig på tidig
diagnostik av alkoholmissbruk
inom bl a primärvården och
slutenvården och lära kandida-
terna att känna igen när man
har med alkohol att göra.

Boken kan rekommenderas
även till färdiga läkare både
inom den specialiserade vår-
den och primärvården. Både
del 1 och 2 har register och en
introduktion med aktuella mått
och enheter samt referensvär-
den för aktuella kemiska labo-
ratorieanalyser.

Utmärkt
uppslagsbok
Dessa och Åke Nordéns av-

slutande sammanfattning gör
att boken kan fungera utmärkt
också som uppslagsbok. •
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