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❙ ❙ Neuropsykologisk och neuroveten-
skaplig forskning har ökat explosionsar-
tat under de tio senaste åren. Detta är ett
faktum som författaren till denna bok har
fått brottas med. Förra utgåvan från 1988
behandlade traditionell klinisk neuro-
psykologi medan denna utgåva har
utvidgats med en avdelning som också
beskriver ny forskning inom kognitivt
och perceptuellt inriktad neuroveten-
skap. 

Den nya neurovetenskapligt inrikta-
de delen beskriver sensoriska, motoriska
och kognitiva funktioners normala orga-
nisation i hjärnan. Boken består nu av tre
delar: funktionell neuroanatomi, neuro-
vetenskap och klinisk neuropsykologi. 

Klinisk neuropsykologi bokens kärna
Bokens kärna utgörs av den del som be-
handlar klinisk neuropsykologi. Detta är
författarens specialområde, och han illu-
strerar framställningen med många ut-
märkta beskrivningar av patientfall.
Detta är bokens styrka. Här redogörs för
de vanligaste neuropsykologiska sjuk-
domstillstånden efter skada inom främre
delen av frontalloben och i vänster re-
spektive höger hjärnhemisfär. Det hand-
lar bland annat om traditionell klinisk
afasilära enligt Luria- och Bostonsko-
lan. Här ges också en gedigen genom-
gång av neuropsykologiska aspekter på
symtombild och klinisk undersökning
vid de vanligaste formerna av demens. 

I den kliniska delen av texten återges

också intressanta modeller för hur
hjärnskadans lokalisation kan vara rela-
terad till olika former av apraxi och
neglekt, tyvärr saknas källanvisningar.
Det är en brist att nya betraktelsesätt el-
ler modeller som presenteras av författa-
ren ofta saknar källangivelser. Sådana
skulle hjälpa den ovane läsaren att avgö-
ra hur en modell är förankrad i litteratu-
ren, och den intresserade läsaren skulle
ges möjlighet att gå till källan. Likaså
hade det, för den ovane läsaren, varit
värdefullt med en tydligare distinktion i
texten mellan mer etablerad kunskap
och framställningar som är av mer spe-
kulativ karaktär. 

Opedagogisk uppdelning
Ur pedagogisk synvinkel är bokens upp-
delning i en neurovetenskaplig del och
en klinisk del inte helt lyckad. Denna
uppdelning ställer stora krav på läsaren
att själv försöka integrera de bägge kun-
skapsområdena. Det är exempelvis svårt
för läsaren att se hur beskrivningen av
visuella och auditiva system samt av
minnets normala organisation i den neu-
rovetenskapligt inriktade delen är kopp-
lad till de visuella agnosier, amnesier
och afasier som beskrivs längre fram i
den kliniska delen av boken. 

Udda synsätt
I den del som är inriktad mot neurove-
tenskap betonas att kunskap om hjär-
nans olika system av neurala nätverk är
avgörande för förståelse av såväl nor-
mala som skadade neuropsykologiska
system. Här framhålls att från ett neuro-
nalt betraktelsesätt är organisationsfor-
men gemensam för alla typer av kunska-
per, färdigheter och minnen. Vidare be-
tonas principen att en representation av
kunskap ligger utspridd över flera olika
områden inom hjärnan men att den binds
samman inom supramodal associativ
hjärnbark. Författaren utgår från detta
betraktelsesätt och menar att strängt ta-
get vilken förvärvad neuropsykologisk
störning som helst kan betraktas som en
form av minnesstörning, då den åter-
speglar en rubbning av neurala represen-
tationer av kunskap eller minnen. Detta
synsätt utgör ett återkommande tema i
denna bok men är mest framträdande i
redogörelsen för det visuella systemet
och minnets neuropsykologiska organi-
sation. Betoningen av detta synsätt med-
för att redogörelsen för minnets neuro-
psykologiska organisation skiljer sig av-
sevärt från vad man vanligtvis möter i
böcker av detta slag.

Återkommande uttrycker författaren
en tveksamhet angående det kliniska
värdet av den neuropsykologiska forsk-
ning som utgår från kognitiv eller neuro-
lingvistisk teori. Detta framkommer tyd-

ligast i avsnittet om minnets organisation.
Här frångår författaren medvetet gängse
terminologi. Han konstaterar att »En neu-
ropsykologisk förståelse av olika slags
minne kräver en modifiering och vidg-
ning av minnesbegreppet bortom gängse
tradition och språkbruk«. Han framlägger
ett alternativt synsätt på minnets neurala
organisation som är intressant och tanke-
väckande. Uteslutning av gängse termi-
nologi medför dock att läsaren går miste
om aktuell neurovetenskaplig forskning
som belyser centrala minnesbegrepp som
exempelvis arbetsminne. 

Rekommenderas som lärobok
Denna bok är huvudsakligen inriktad på
att beskriva neuropsykologiska symtom-
bilder hos vuxna som drabbats av demens
eller förvärvad hjärnskada och här lyckas
författaren väl. Man får en god bild av de
vanligaste neuropsykologiska symtom-
bilder som dessa patienter kan uppvisa.
Den som vill orientera sig inom klinisk
neuropsykologi kan rekommenderas att
läsa denna bok. Alla som är verksamma
inom vård och omsorg bör finna boken in-
tressant. Detta gäller såväl studerande
som yrkesverksamma. Boken är krävan-
de men lämpar sig likväl som lärobok på
grundutbildningsnivå.
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bli lika oumbärlig
som Fass
Hans Adler, Bengt Sjölenius. Intyg och utlå-
tande – inom hälso- och sjukvården. Prak-
tisk handbok. 423 sidor. Lund: Studentlitte-
ratur, 2001. ISBN 91-44-01596-8.

Recensent: Einar Perman, docent i intern-
medicin, Stockholm.

❙ ❙ Genom fältstudier i slutet av förra sek-

2652 Läkartidningen  ❙ Nr 21  ❙ 2001  ❙ Volym 98

Nya böcker
Redaktör: Gun Berefelt, tel: 08-790 34 80, e-post: gun.berefelt@lakartidningen.se


