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❙ ❙ Föregående upplaga av »Internmedi-
cin« kom ut 1996. I den nu utkomna
upplagan är tre av de fyra redaktörerna
nya. Innehållet har omredigerats och till
stora delar nyskrivits. Den grafiska ut-
formningen har förnyats. 

Liksom senast är de inledande all-
männa kapitlen lämplig årlig nyårsläs-
ning till eftertanke för varje läkare – inte
bara för internister. Kapitlet »Om läke-
konst och internmedicin« är en pärla.

Kapitlen om evidensbaserad medi-
cin och alternativ medicin berör in-
siktsfullt aktuella synpunkter, men man
kunde gärna ha framhållit att inte bara
patienten har rätt att bestämma om sin
behandling utan att också läkaren har
rätt att vägra göra sådant som strider
mot hans/hennes samvete och kunskap.

Balans mellan teori och praktik
Den systematiska genomgången av
sjukdomsgrupper är helt enligt förvänt-
ningarna sakkunnig och kompetent,
ställvis briljant. Balansen mellan vanligt
och ovanligt är god. Det lyckas för de
flesta författarna att få med både teore-
tisk bakgrund och praktisk klinisk
tillämpning. 

Vissa av kapitlen är riktiga små mo-
nografier, där man fått med allt en ung
läkare bör veta. Självfallet kan man i
somliga detaljer önska sig en annan
tyngdpunkt i framställningen. Många in-
fektioner spelar en stor roll t ex vid in-
ternmedicinsk differentialdiagnostik,
men finns bara med i förbifarten, med få
undantag (lungsjukdomar och ett kapitel

om infektioner som komplikation hos
internmedicinska patienter). 

Patientbilder önskvärda
En gammal kliniker tycker att beskriv-
ningar över patientens förhistoria, sym-
tom och kliniska fynd gärna kunde ha
getts mer utrymme. 

Det finns inga fotografier av patien-
ter för att illustrera sjukdomars yttring-
ar, detta känns litet främmande i en läro-
bok i medicin.

Rutor med kliniska exempel en nyhet
Texten är levande, och som en ny detalj
finns rutor med små sjukhistorier och
kliniska exempel. För att dra full nytta
av dem behövs i vissa fall handledning,
eftersom svar inte ges på de frågor som
ställs i en del av rutorna. 

Om man har »Internmedicin« som
huvudtext behövs bredvidläsning, och i
listan över fördjupningslitteratur finns
flera bra förslag.

Tidigare kritik hörsammad
I samband med de tidigare upplagorna
har jag berört betydelsen av en god me-
dicinsk svenska i en bok som denna, som
kommer att prägla nya läkares begrepps-
värld. 

Det mesta av kritiken sedan tidigare
har hörsammats – tack vänner i Svenska
läkaresällskapets språkvårdskommitté!
Ett ledsamt undantag är att boken åter-
fallit till att använda termen stroke i stäl-
let för slag(anfall); här har tiden vridits
tio år tillbaka jämfört med föregående
upplaga. 

Vissa försämringar
Pärmen lyser som en röd signal, boken
försvinner inte bland travarna av littera-
tur på bordet –  men står den i bokhyllan
behöver man förstoringsglas för att läsa
ryggtexten. 

Det är anmärkningsvärt att den nya
upplagans sidantal är 122 sidor mindre
än den förras! Färgbilder saknas helt,
och tabeller och diagram är i färgskalan
brunt-vitt-svart, vilket ställvis känns li-
tet torftigt. 

Bra men alltför dyr introduktionsbok 
Boken är en mycket bra introduktion till
internmedicinen. Den har sin plats över-
allt där sjukvård bedrivs på svenska, och
därför kommer priset 1 420 kronor som
en chock. 

Den billigaste av de stora engelsk-
språkiga böckerna, »Stein«, kostar lika
mycket, och klassikern »Cecil« ca
1 600 kronor. Dessa böcker är mer om-
fattande och detaljerade till innehållet,
men ger förstås inte den svenska aspek-
ten på sjukdomspanorama, språk och
sjukvårdsadministration.

Angeläget och 
heltäckande om
barnsmärtlindring
Gunnar L Olsson, Leena Jylli, red. Smärta
hos barn och ungdomar. 453 sidor. Lund:
Studentlitteratur, 2001. ISBN 91-44-01489-9.

Recensent: Håkan Samuelsson, med dr och
överläkare, anestesiklinikens smärtmottag-
ning, Borås lasarett.

❙ ❙ Bokens redaktörer, läkaren Gunnar
Olsson och sjuksköterskan Leena Jylli,
är kända för sina banbrytande insatser
inom svensk barnsmärtlindring. Det är
därför med stora förväntningar man tar
boken i sin hand. 

Förväntningarna visar sig bli uppfyll-
da till alla delar. Till sig har redaktörer-
na knutit inte mindre än 22 kunniga
medförfattare från norden och två från
Kanada. 

Heltäckande innehåll
All text är på svenska. Tack vare en in-
ledande och tydlig innehållsförteck-
ning får man en god överblick över bo-
kens omfattande och heltäckande inne-
håll, och det är bara att välja avsnitt
bland de 30 kapitlen beroende på in-
tresseinriktning.

Handfasta råd
Det breda utbudet sträcker sig från
smärtfysiologi och smärtsinnets biolo-
giska utveckling, via allmän- och spe-
ciell farmakologi, där opioider, NSAID
och lätta analgetika fått separata kapi-
tel, vidare över beteendevetenskap och
omvårdnad till handfasta råd om smärt-
lindrande behandlingar i olika situa-
tioner.

Här kan man läsa om smärtbehand-
ling perioperativt ur olika aspekter.
Förberedelse av barnet inför operation
belyser bland annat barnets förmåga att
förstå samt lekens betydelse. 

Smärtbedömning och smärtskatt-
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Nya böcker


