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❙ ❙ Eftersom den norska psykiatrin under
många år har haft en antibiologisk håll-
ning är det särskilt roligt att denna bok
har kommit från Norge. Den är tillägnad
professor Odd Lingjaerde, som genom
åren verkat för att integrera biologiska
aspekter med psykosociala och själv bi-
dragit med utmärkta översikter över
schizofreniernas biologi och vinterde-
pressioner. Sammanlagt har tolv förfat-
tare medverkat, vilket lett till en del upp-
repningar.

Utmärkt översikt
Boken ger en utmärkt översikt över bio-
logiska orsaksfaktorer, biologiska kor-
relat till psykiska symtom och biologis-
ka behandlingsmetoder. Så långt det va-
rit möjligt är referenserna aktuella, vil-
ket dock gjort att framställningen i vissa
stycken är hypotetisk med redogörelser
för möjliga tillämpningar på de psykiska
störningarns uppkomst och kliniska
bild. Slutsatser och rekommendationer
är kunskapsbaserade. 

Vissa avsnitt alltför kortfattade
I vissa avsnitt är texten alltför kompri-
merad och kompendieartad. Medfödda
fel i metabolismen får ingen närmare be-
handling, varför landsmannen Asbjörn
Fölling endast får en undanskymd plats i
en tabell. Wernicke-Korskakovs syn-
drom hade också förtjänat en närmare
beskrivning.

Kapitel om psykoedukativa åtgärder
Det är inte oproblematiskt att bryta ut en
del – här den biologiska – ur en sam-
mansatt klinisk disciplin och även om
man bekänner sig till en stressårbarhets-

modell övervärderas ibland beviskraften
av t ex genetiska studier. Trots att all er-
farenhet talar för att en kombination av
biologisk och psykosocial behandling är
bättre än varje åtgärd för sig får man ofta
intrycket att den biologiska behandling-
en är viktigast. Ett försök att motverka
detta är ett avslutande kapitel om psyko-
edukativa åtgärder.

Rekommenderas svenska specialister
Detta är nästan ofrånkomliga komplika-
tioner när en delaspekt av ett multifakto-
riellt mönster renodlas. Den som har en
helhetssyn på ämnet har mycket att häm-
ta i denna bok. 

Det finns all anledning att vara för-
fattarna tacksamma för att de hjälper
sina läsare att se mönster i den allt stri-
dare strömmen av nya högintressanta
forskningsrön. På specialistutbildnings-
nivå kan boken rekommenderas även för
svenska läkare.
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❙ ❙ Tio år har gått sedan första upplagan
av denna lärobok kom ut, och den snab-
ba utvecklingen inom området har moti-
verat en ny, omarbetad och till stora de-
lar nyskriven upplaga. 

Det är en truism att alla goda
läroböcker är viktiga, men det gäller
särskilt inom barn- och ungdomspsykia-
tri, där brist på kunskap tenderat att göra
debatten vildvuxen. I denna bok finns
den plattform av kunskaper som borde

bilda underlag för varje inlägg om hur
störda barn- och ungdomar bäst skall tas
om hand. 

Fri från polariseringar
Sammanlagt 26 specialister från hela
landet har medverkat till att ge en mång-
facetterad bild av modern barn- och ung-
domspsykiatri. Med en konsekvent redi-
gering har icke didaktiskt motiverade
upprepningar nedbringats till ett mini-
mum. Varje enskilt kapitel präglas av re-
spekt för andra vinklingar av ämnet, och
ofruktbara polariseringar lyser helt med
sin frånvaro.

Även för allmänpsykiatern 
Boken avses i första hand bli använd för
utbildning av läkare men också för andra
yrkesgrupper som hör till det barn- och
ungdomspsykiatriska arbetsteamet. Det
är uppenbart att bokens omfång är oför-
enligt med den korta tid som barn- och
ungdomspsykiatrin disponerar under
grundutbildningen, och det hade under-
lättat användningen om man på något
sätt markerat vilka delar som hör till
grundutbildning respektive specialistut-
bildning. Genom att psykiska störningar
under barn- och ungdomsåren inte sällan
persisterar i vuxen ålder har blivande
och färdiga specialister i allmän psykia-
tri mycken värdefull kunskap att hämta i
boken. 

Anmärkningar efter lusläsning 
Skall man finna något att anmärka på i
denna gedigna lärobok får man gå ner på
mikronivå. Vissa termer har inte ansetts
behöva definitioner, såsom heritabilitet
och oidipal utveckling. Skillnaden mel-
lan temperament och karaktär klargörs
inte. Det kan inte råda någon tvekan om
vad som menas med förståndshandikapp
men man borde hålla sig till det veder-
tagna psykisk utvecklingstörning. Kun-
de man inte skriva symtom i stället för
symtomatologi, sjukdomsbild i stället
för fenomenologi och problem i stället
för problematik? Är det inte självklart att
anamnes och utredning alltid skall vara
noggranna? 

Termerna behandlingsmässig och ut-
vecklingsmässig hör till klinisk slang
men inte till god svenska. Barn-
neuropsykiatri kan förstås som en mar-
kering av det nödvändiga i att beakta bi-
omedicinska faktorer, men med en hel-
hetssyn på ämnet borde det vara en själv-
klarhet.

Genomarbetad text om senaste rönen
Detta är bagateller som inte förtar hel-
hetsintrycket av en substansrik och ge-
nomarbetad framställning baserad på se-
naste rön inom området där flera av för-
fattarna gjort vägande insatser.
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