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Det här är en modern lärobok i ob-
stetrik skriven av personer med

god kännedom om svensk antenatal
vård. De allra flesta författare är dess-
utom kliniskt aktiva med expertkunska-
per inom sina respektive områden.
Lägg därtill att såväl skrivandet som
tryckningen måste ha gått ovanligt raskt
så har vi en ny bok med aktuella syn-
punkter på diagnostik och handlägg-
ning av graviditeter med komplikatio-
ner. Att snabbheten i vissa fall har re-
sulterat i några missar vid korrekturläs-
ningen får anses ursäktligt.

Boken består av 27 kapitel, som be-
handlar obstetriska undersökningstek-
niker, fosterdiagnostik, läkemedel och
graviditet samt graviditetskomplikatio-
ner i vid bemärkelse. Trots att antalet
författare är stort (25 författare) har
samordningen fungerat väl. För detta
skall redaktörerna lovordas. En lista med
ordförklaringar samt ett fylligt register
med sökord underlättar förståelsen och
letandet efter specifika uppgifter.

Lärobok för grund- och
vidareutbildning
I förordet anges att boken är avsedd

som fördjupningslitteratur för läkarstu-
derande och i övrigt vänder sig till all-
mänläkare, läkare under vidareutbild-
ning, barnmorskor och alla som är verk-
samma i den obstetriska öppna vården.
Min bedömning är att boken mycket väl
kan användas som lärobok inom grund-
utbildningen för läkare, särskilt som nå-
got fullgott svenskt alternativ för närva-
rande ej föreligger. Visserligen saknas
förlossningsobstetrik och barnsängs-
komplikationer, men volymen innehål-
ler annars vad som kan krävas, och 
ibland mer därtill, för den grundläggan-
de läkarutbildningen. Två av de medici-
ne kandidater som för närvarande går
kursen i obstetrik och gynekologi i

Uppsala har läst igenom boken. Båda
har berömmande ord om bilder och fak-
tarutor. Speciellt goda vitsord får av-
snitten om senabort och hotande för-
tidsbörd, blödning i sen graviditet och
alloimmunisering. På minuskontot no-
terar de att kvaliteten på kapitlen är
ojämn. Vissa avsnitt är väl omständligt
skrivna, och »snusförnuftiga» kom-
mentarer stör ibland läsningen.

Pedagogiska lyckokast
Vid en första anblick verkar bokens

utformning torftig och grå, men läs-
ningen fungerar ändå väl, mycket tack
vare goda illustrationer och informativa
faktarutor. Speciellt det sistnämnda är
ett pedagogiskt lyckokast.

Några önskemål
inför nästa upplaga
En av mina förebilder som undervi-

sare talade ofta om »didaktiska förenk-
lingar». Han avsåg med detta att en ex-
pert måste, i en undervisningssituation,
kunna förenkla sitt budskap för att nå ut
och dessutom våga ge handfasta klinis-
ka råd utan alltför många garderingar. I
detta avseende finns uppenbara svaghe-
ter i den här utgåvan. Skrivningar som
exempelvis »finns undersökningar som
talar för att det kan vara indicerat» re-
spektive »professionellt omhänderta-
gande viktigt» är möjligen välmenande
men ändock alltför substanslösa. Så-
dant bör kunna strykas till nästa uppla-
ga och ersättas med robusta råd beträf-
fande undersökningar och omhänderta-
gande vid olika komplikationer. Alltför
ofta flyr också vissa författare från det
praktiskt inriktade in i en värld av basal
fysiologi och epidemiologi. Som andra
av bokens författare påpekar finns såda-
na uppgifter att inhämta i klassiska
läroböcker och bör inte tillåtas domine-
ra framställningen i denna praktiskt in-
riktade lärobok.

Enstaka tveksamheter finns. Skall vi
verkligen göra en morfologisk ultra-
ljudsundersökning på alla foster där den
gravida kvinnan söker för minskande
fosterrörelser respektive på alla foster
som ligger i sätesändläge vid 36–37
veckor? Vad är rutinmässig amniocen-
tes? Är verkligen placenta-avlossning
orsak till en tredjedel av alla intrauteri-
na dödsfall?

Till en kommande upplaga ses gärna
ett mer symtominriktat skrivsätt. Det
skulle göra boken än mer användbar
inom klinisk obstetrik. Dessutom skul-
le det inte vara ologiskt med något ka-
pitel om omhändertagande av föräldrar

som förlorat eller fått ett svårt skadat
barn liksom något om barnsängstiden
och dess komplikationer.

Slutomdömet positivt
Helhetsintrycket är till övervägande

delen positivt. Redaktörerna är att gra-
tulera till denna insats som otvetydigt
kommer att förbättra möjligheterna att
undervisa i obstetrik för alla elevkate-
gorier i dagens Sverige.•
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