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Patrik Haglunds lärare i kir-
urgi, professor Carl Lennander
i Uppsala, yttrade år 1899 till
denne: »När du hållit på några
år med ortopedi, kommer du att
förstå, att ortopedin är ett så jät-
telikt område, att det kommer
att överskrida en mans förmåga
att fullständigt behärska det
helt.» Denna enorma uppgift
har här lösts genom att förfat-
tarna till boken är två. Därtill
kommer att i stort sett landets
samtliga professorer i ortopedi
konsulterats, förmodligen som
lektörer.

Detta förfaringssätt har
medfört en beundransvärd en-
hetlighet av presentationsfor-
men. Stilen är klar och koncis,
och upprepningar har undvi-
kits.

Redaktionell prestation
Illustrationsmaterialet är

rikligt och väl sammanknutet
med den löpande texten. Sär-
skilt vill jag framhålla illustra-
tören Fredrik Johanssons peda-
gogiskt skickliga teckningar.
Två avsnitt har dock egna för-
fattare: Idrottsskador av Pro-
fessor Ronny Lorentzon och
ryggar av Professor Björn Ry-
devik. Stilen i dessa kapitel har
genomgående samma utform-
ning som i boken för övrigt, en
god redaktionell prestation.

Basala kunskaper
och klinisk verklighet
Boken inleds med en kort-

fattad medicinhistorisk över-
sikt av faktorer betydelsefulla
för ortopedin. Här saknar jag
dock ett omnämnande av Pa-
trik Haglunds insats som grun-
dare och utvecklare av svensk
ortopedi, en svensk lärobok i
ortopedi borde inte vara natio-
nellt historielös.

Därefter följer ett antal av-
snitt av grundvetenskaplig ka-
raktär omfattande t ex skelet-
tets utveckling, tillväxt och
metabolism, bindvävens mor-
fologi och fysiologi, sårläk-
ningsskeenden och biomeka-
nik. En äldre läsare, som recen-
senten, är kanske mera van att
finna sådana framställningar i
propedeutisk litteratur. Det

måste emellertid sägas att det
är ett mycket lyckat grepp att
integrera kunskapen om basala
biologiska processer med den
kliniska verkligheten, det ger
en ökad dimension i förståel-
sen och handläggningen av rö-
relseorganens sjukdomar och
skador.

Kapitlen om klinisk under-
sökning respektive övriga dia-
gnostiska metoder ger god
praktisk vägledning. Ett avsnitt
ägnas åt postoperativa kompli-
kationer, en kanske ovanlig
framställning, men av mycket
lärorikt innehåll. Kapitlen om
infektioner, tumörer respektive
amputationer är koncentrerat
skrivna men täcker likväl på ett
förtjänstfullt sätt sina olika om-
råden. Jag vill också framhålla
avsnittet om diabetes, särskilt
fotkomplikationer därav utgör
ju ofta svåra ortopediska be-
handlingsproblem.

Idrottsskadekapitel
en nyhet
Därpå följer två huvudav-

snitt, nämligen ortopediska
sjukdomar hos barn och vuxna.
Här finns en komplett fram-
ställning av alla de tillstånd
som brukar kallas »kall ortope-
di». Moderna diagnostiska
hjälpmedel som ultraljud och
MR-undersökning har fått sin
givna plats. Björn Rydeviks re-
dogörelse för ryggproblem hos
barn och vuxna är grundad på
stor erfarenhet och innehåller
många kloka bedömningsråd.
En nyhet i en svensk lärobok i
ortopedi är Ronny Lorentzons
kapitel om idrottsskador. Häri
ges goda diagnostiska tips samt
tränings- och behandlingsråd
som är applicerbara även på
mer alldagliga skador.

Bokens sista huvudavdel-
ning handlar om trauma. Häri
inbegrips även multipeltrauma

och behandlingsprinciper vid
den akuta handläggningen av
sådana fall. I övrigt genomgås
alla förekommande frakturty-
per, även ovanliga. Barnfraktu-
rer får separata framställningar
och har hamnat där de rätteli-
gen hör hemma, i en lärobok i
ortopedi.

Gratulationer
till författarna
Författarna är att gratulera

till denna utmärkta bok. Även
om de är två har de i hög grad
jävat Lennanders förut citerade
yttrande. De har också lyckats
att meddela en imponerande
kunskap och överblick av äm-
nesområdet i en berömvärt pe-
dagogisk form. En särskild fi-
ness tycker jag de tabellariska
sammanfattningar är som finns
i varje avsnitt. Dessa underlät-
tar tentamensläsningen för me-
dicine kandidater och utgör ett
gott repetitorium i specialistut-
bildningen. •
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1991 recenserade jag den
första nya upplagan av »Intern-
medicin». Då förmodades att
nästa upplaga var att vänta ef-
ter fem år, och jag har blivit
sannspådd. 1996 års upplaga

har dels samma, dels nya för-
fattare, nu 92 i stället för 88.
Trots detta är ökningen i sidan-
tal liten.

Den inledande allmänna de-
len är lika högklassig som tidi-
gare och borde läsas på nytt då
och då av varje läkare. Ett par
nya kapitel har tillkommit:
»Vetenskapligt dokumenterad
kunskap», »Patient–läkarrela-
tionen», och »Kramper», med-
an »Icterus», »Leverförsto-
ring» och »Septikemi» tagits
bort. Författarens namn står nu
i hela boken under varje kapi-
telrubrik, ett bra tillägg.

Systematisk
genomgång
Den största delen av boken

är en systematisk genomgång
av internmedicinen enligt väl-
beprövat mönster. Det är in-
tressant att jämföra texten med
den förra upplagans; nya fynd
och nya bedömningar har in-
förts med påpasslighet och kri-
tik. Man påminns än en gång
om hur snabbt vårt medicinska
vetande förnyas – och föråld-
ras. Ett lysande exempel är He-
licobacter pylori vid ulcussjuk-
dom, där utvecklingen på fem
år gått från hypotes till definie-
rad kunskap. (I sammanhanget
en randanmärkning – varför
skall man alltid just här tala om
»eradikering» av en bakterie, i
stället för den direkta svenska
översättningen »utrotning»?).

Registret har
fortfarande brister
ADB-teknik med automa-

tisk registeruppställning har
sina fallgropar. Registret är nu
mycket bättre än i den förra
upplagan, men förlaget kunde
gärna lägga ner ännu mer arbe-
te på det.

Det är svårt att förstå att sö-
kord som »duodenalsår» och
»ulcus duodeni» saknas, med-
an »ventrikelsår» och »ulcus
ventriculi» finns. »Trombang-
it» är sökord, men inte »Buer-
gers sjukdom», fastän epony-
men finns i själva texten. »Hy-
pertension» och »hypertoni»
leder till helt olika ställen i bo-
ken.

Däremot är referenserna fö-
redömligt identiska t ex för
»Slaganfall» och »Stroke»
(och författaren påpekar gläd-
jande nog att den svenska ter-
men föredras).

Gränsdragningsproblem
Boken avspeglar mycket

tydligt ett av den moderna in-
ternmedicinens dilemman: vad
hör hit, och vad hör inte hit?
Speciellt faller detta i ögonen
då det gäller infektionssjukdo-
mar. Många av dem ger sym-
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