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Infektionsbok
för allmänläkare

Lesley Southgate, Cameron Lockie,
Shelley Heard, Martin Wood. Infec-
tion. Oxford General Practice Series
40. 468 sidor. Oxford: Oxford Universi-
ty Press, 1997. ISBN 0-19-262092-4.

Recensent: Stig Cronberg, universi-
tetslektor, avdelningen för infektions-
sjukdomar, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö.

Boken är författad av två allmän-
medicinare, en mikrobiolog och
en infektionsläkare. Den vänder

sig till allmänmedicinare och avhandlar
vardagens infektioner som kan skötas i
öppen vård. Sepsis, endokardit och aids
berörs därför endast flyktigt. Genitala
infektioner diskuteras utförligt, medan
malaria diskuteras i kapitlet om rese-
profylax. Infektioner i olika organ av-
handlas i tur och ordning från allmänlä-
karens perspektiv. Vad kan han sköta
själv? Skall den sjuke ordineras antibio-
tikum och i så fall vilket?

Skandinavisk och brittisk infek-
tionsmedicin står varandra nära. Infek-
tionspanoramat är likartat, och vår syn
på diagnostik och behandling skiljer sig
endast i praktiska detaljer.

Välskriven av
erfarna författare
Boken är lättläst och välskriven av

läkare som har personlig erfarenhet av
sitt ämne, men den lämpar sig inte som
uppslagsbok för den som önskar fak-
tauppgifter. Bokens styrka är de olika
infektionernas kliniska sjukdomsbild,
medan mikrobiologiska aspekter och
antibiotikabehandling avhandlas mera
kortfattat och ytligt.

Varje kapitel avslutas med litteratur-
referenser, men boken saknar illustra-
tioner. Boken är på många sätt en full-
ständig motsats till en annan engelsk in-
fektionsbok, »Infectious diseases» av
Bannister och medarbetare, Blackwell,
1996, som tidigare recenserats i Läkar-
tidningen. Sistnämnda bok är elegant il-
lustrerad med färgfoton, diagram och
teckningar, men texten är komprimerad
och svårläst. Den ägnar sig åt klassiska
infektionssjukdomar som difteri, mäss-
ling och scharlakansfeber och fördjupar
sig mera i mikrobiologiska och patoge-

netiska mekanismer än kliniska aspek-
ter.

Inte någon kursbok
Båda böckerna är av intresse för läka-

re och läkarstuderande. De kompletterar
varandra, men ingen av dem lämpar sig
som kursbok, boken »Infection» därför
att den inte tar upp sådana infektioner
som kräver sjukhusvård och boken
»Infectious diseases» för att den inte är
tillräckligt kliniskt vardagsnära. •

Samlad kunskap
om ryggsjukdomar

Göran Lind, red. Ryggdagar i Väs-
terås – en antologi. 359 sidor. Väster-
ås: Intrum Rehab AB, 1997. Pris ca 300
kr.

Recensent: leg läkare Bengt Jo-
hansson, ordförande i Svensk förening
för ortopedisk medicin, Stockholm.

Under tre år (1992, 1995, 1996)
anordnade dr Göran Lindh de
s k Ryggdagarna i Västerås. De

väckte uppmärksamhet och har haft stor
betydelse för förståelse för och behand-
ling av de ryggsjukas situation.

Göran Lindh har nu sammanställt de
olika föreläsarnas sammanfattningar
och uppdaterat dem. Det är ett impone-
rande arbete han genomfört, främst ge-
nom den stora bredd med vilken han be-
lyser kunskapsområdet. 

Belyser olika områden
Det är vanligt att en läkare som arbe-

tar med ryggsjukdomar fängslas av en
viss aspekt på dessa och söker sprida sitt
synsätt. Göran Lindh har arbetat på an-
nat sätt och strävar medvetet efter att få
olika områden belysta. Han indelar des-
sa i inte mindre än 15 teman med bl a
grundforskning, tillämpad forskning,
nutrition, psykosomatik, vissa kropps-
regioners klinik, fysiologi, smärtmo-
deller, diagnostik, behandling och reha-
bilitering för att ta några exempel. Inom
varje tema har ett flertal föreläsare
framfört sina synpunkter och erfarenhe-
ter, tillhopa cirka 100 bidrag, och gjort
en skriftlig presentation med rikhaltiga
litteraturreferenser.

Lindhs förmåga att engagera etable-
rade föreläsare från såväl Sverige som
utomlands och att finna nya ännu inte
uppmärksammade personer med värde-
fulla kunskaper inger respekt och vitt-
nar om synnerligen stor uppmärksam-
het och lyhördhet för andra personers
synpunkter och erfarenhet. Att han
dessutom lyckats få dem att göra en
skriftlig dokumentation med aktuell
uppdatering är även det en prestation.

Naturligtvis står varje föreläsare för
sina synpunkter, och mångfalden av in-
lägg gör att man inte på sedvanligt sätt
kan ge omdöme om varje bidrag. Det är
inte heller en samling som man sträck-
läser. I stället tar man ett avsnitt här ett
avsnitt där och läser med nöje och be-
grundar. Ibland är det synpunkter från
en ortopedmedicinare, vid annat tillfäl-
le en allmänläkare eller en ortoped,
sjukgymnast, grundforskare, beteende-
vetare, naprapat, tandläkare, socionom,
psykolog, för att ta några exempel, som
fångar ens uppmärksamhet. Det är där-
vid naturligt att vissa synpunkter står i
motsättning till andra som framförs på
annat ställe, något som visar på kom-
plexiteten inom området och som sti-
mulerar till egen reflexion och ställ-
ningstagande. Göran Lindh har haft
modet att själv i förordet peka på ett an-
tal artiklar som han anser vara särskilt
värdefulla och som kan hjälpa läsaren
att sovra i det rika materialet.

Unik kunskapsmassa
Några ytterligare ryggdagar är inte

planerade. Den kunskapsmassa som
presenteras är helt unik och det torde
dröja många år innan något liknande
kommer att publiceras.

Behöver jag säga att samlingen är en
utomordentlig inspirationskälla för alla
som sysslar med ryggens problem? •
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Vad kostar boken?
Vi vill ge våra läsare rådet att kontrolle-
ra priset med bokhandeln innan boken
beställs. Det händer att kostnaden för
en bok blir upp till dubbelt så stor som
en direkt omräkning efter valutakursen
antyder.


