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Tidigare har det funnits två svensk-
producerade läroböcker som haft

målet att täcka huvuddelen av innehål-
let inom det kliniskt fysiologiska områ-
det, Sjöstrands engelskspråkiga bok
»Clinical physiology», i första hand av-
sedd för läkare, och Bjurö-Westlings
svenskspråkiga bok för laboratorieas-
sistenter. Båda är föråldrade och har
inte gått att få tag i på flera år. Den nya
»Klinisk fysiologi», utgången huvud-
sakligen från Lunda-kliniken fyller där-
för ett stort behov. 

Detaljerade
metodbeskrivningar
Klinisk fysiologi är ett ämne som

spänner över ett mycket brett område,
där det ofta finns speciallitteratur inom
delområdena. I Svensk förenings för
klinisk fysiologi regi har publicerats
böcker om arbetsprovet, special-EKG,
och flera är på väg t ex om lungfunk-
tions- och om njurfunktionsdiagnostik.
Det är mot denna bakgrund »Klinisk fy-
siologi» måste ses. Ovan nämnda böck-
er riktar sig till de specialintresserade
och inkluderar ofta metodbeskrivningar
relativt detaljerat. »Klinisk fysiologi»
vänder sig enligt företalet till studeran-
de inom flertalet av de mellanlånga
vårdutbildningarna samt till läkarstude-
rande. Utöver den klassiska kliniska fy-
siologin behandlas nuklearmedicin och
neurofysiologi. Boken avslutas med tre
metodkapitel om nuklearmedicin, ul-
traljudsanvändande och magnetkame-
rateknik. 

Basalt kunskapsstoff
med fördjupningsavsnitt
Totalt sett har redaktörerna lyckats

väl i sin ambition att presentera detta
breda område på ett intressant och di-

daktiskt sätt. Boken förutsätter vissa
förkunskaper inom den allmänna fysio-
login, men ger ändå en kort och adekvat
repetition. Inom de mera ämnesinrikta-
de områdena sträcker den sig från en
ibland relativt förenklad framställning i
löpande text till förmedlandet av avan-
cerad kunskap på s k fördjupningssidor.
Illustrationerna är oftast bra, och fakta-
rutor gör tillsammans med fördjup-
ningssidorna boken lätt att läsa.

Kapitlet om ekokardiografi har en
viss kantring mot barnkardiologi, spe-
cialprojektioner och exklusiva diagno-
ser. Detta är knappast viktigt för den
målgrupp boken har. I stället eller i till-
lägg borde en fyllig beskrivning av
ekokardiografisk bedömning av systo-
lisk och diastolisk vänsterkammar-
funktion ha funnits. Jag skulle gärna
här ha sett att man på en fördjupnings-
sida gjort en syntes av ekokardiografisk
och nuklearmedicinsk diagnostik satt i
relation till koronarkärlsutbredning,
gärna med förklaring av »bull’s eye-
presentationen». Denna är erfarenhets-
mässigt svår att förstå utan en detalje-
rad förklaring.

Bör ingå i klinikernas
baslitteratur
Boken har ett register som är lättan-

vänt, men en i mitt tycke alltför sparsam
litteraturlista.

Helhetsintrycket är bra, och boken
torde kunna var till nytta för en betyd-
ligt större grupp av användare än den
som anges i företalet. Jag tror den kom-
mer att vara värdefull i utbildning av
både AT-läkare och ST-läkare inom dis-
cipliner som utnyttjar sig av kliniskt fy-
siologiska metoder. Den bör ingå i bas-

litteraturen på flertalet sjukhuskliniker
samt vårdcentraler.

Till förlaget vill jag slutligen ge rådet
att när nästa upplaga trycks upp satsa på
litet bättre kvalitet i bindningen. Redan
efter några dagars bärande i portföljen
lossar ryggen! Detta är i stark kontrast till
den i övrigt så trevliga »lay-outen». •
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Professor Raben Rosenberg från Aar-
hus har givit ut en debattbok om pri-

oritering av psykiatrisk behandling. Ro-
senberg är professor i biologisk psykia-
tri och psykofarmakologi vid Aarhus
universitet.
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Dansk psykiatrisk sellskab 1996–1998.
Rosenberg arbetar också som adminis-
trerande överläkare vid avdelningen för
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