
dicin«. Målgruppen för den senare är lä-
kare och sjuksköterskor, medan »Pallia-
tiv behandling och vård« alltså riktar sig
till blivande läkare och studerande inom
andra vårdyrken.

Jag hoppas att den blir en självklar
lärobok under grundutbildningen för
alla som utbildar sig för att arbeta inom
sjukvården. Kunskaper i palliativ vård är
nödvändiga var man än arbetar med
svårt sjuka människor! 

Förbättrad
svensk lärobok i 
rehabiliteringsmedicin

Olle Höök, red. Rehabiliteringsmedicin. 571
sidor. Stockholm: Liber AB, 2001. ISBN 91-
47-04981-2.

Recensent: Christer Tengvar, med dr och
överläkare, Rehabiliteringsmedicin, Neuro-
centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

❙ ❙ År 1958 startades den första re-
habiliteringsmedicinska kliniken i vårt
land, och ämnet fick status som egen
specialitet under senare delen av 1960-
talet. 

Det kom dock att dröja ytterligare ett
antal år innan en lärobok i ämnet inrik-
tad på svenska och nordiska förhållan-
den fanns tillgänglig. År 1988 utkom
sålunda den första upplagan av »Medi-
cinsk rehabilitering« under redaktion av
nuvarande professor emeritus Olle
Höök. Ytterligare tre upplagor har däref-
ter givits ut, vilket återspeglar behovet
av inhemsk kurslitteratur i rehabilite-
ringsmedicin, men även specialitetens
breddade kunskapsbas och fortgående
utveckling mot tydligare fokusering på
rehabilitering efter skador och sjukdo-
mar i nervsystemet liksom på kroniska
smärttillstånd.

Ny utgåva 2001
En reviderad fjärde upplaga av »Rehabi-
literingsmedicin« finns nu ute i handeln.
Bokens uppbyggnad är väsentligen oför-

ändrad. I en första »allmän del« beskri-
ver och diskuterar författarna generella
patofysiologiska mekanismer och be-
handlingsprinciper, men också viktiga
definitioner, aktuell lagstiftning och för-
säkringssystem. I en andra »speciell del«
avhandlas behandlingar och förhåll-
ningssätt inom rehabiliteringen vid ett
antal utvalda tillstånd, med en uppenbar
tonvikt på dem som drabbar nervsyste-
met. 

Betydande omarbetning
Antalet engagerade författare i denna
den fjärde upplagan är imponerande,
drygt 80 personer, de flesta välkända
inom respektive kunskapsområden.
Texten till samtliga kapitel i den all-
männa såväl som i den speciella delen
av boken har omarbetats, och ny prak-
tisk och teoretisk kunskap har på ett fö-
redömligt sätt kunnat infogas. Nyskriv-
na avsnitt har vanligtvis adderats till ti-
digare kapitel, men bokens omfång har
trots detta ökat endast marginellt då
mindre aktuella kapitel tagits bort. Även
hela kapitel är med fördel ordentligt
omarbetade såväl gällande textinne-
hållet som tabeller, illustrationer och di-
agram. Ett utmärkt exempel på detta är
avsnittet om »Cerebrovaskulära sjukdo-
mar«, nu med en betydligt mer klinisk-
praktiskt orienterad genomgång av re-
habiliteringsfasen.

Nytt material
Tre nya kapitel med högaktuellt innehåll
har tillkommit i den allmänna delen. Här
ges en mycket god översikt över områ-
den som bemötande i sjukvården, utvär-
dering och uppföljning av rehabilite-
ringsinsatser och gånganalys vid moto-
rikstörning. Avsnitten är  pedagogiskt
välstrukturerade, lättlästa och har tydli-
ga och vägledande rubriker.  

Några anmärkningar
Kapitlet om skallskador är i behov av
förnyelse i flera avseenden. Bland annat
saknas definitioner av lätta, medelsvåra
och svåra traumatiska hjärnskador, vil-
ket även gäller en beskrivning av olika
skadetyper inkluderande diffus axonal
skada. Skadekonsekvenser i relation till
typ av skada och svårighetsgrad kan för-
tydligas ytterligare. Vegetativa tillstånd
med differentialdiagnoser som locked
in-syndrom och akinetisk mutism bör
finnas med, liksom något om farmakolo-
giska behandlingsmöjligheter under re-
habiliteringsskedet. 

En uppdaterad epidemiologi vid trau-
matisk hjärnskada är likaså önskvärd.
Det posttraumatiska stressyndromet ges
ett oproportionerligt stort utrymme i dis-
kussionen om lätta skallskador. Möjlig-
heterna av kombinerade såväl organiska

som psykogena orsakssamband, framför
allt vid långvariga besvär, bör uppmärk-
sammas.

Några av bokens illustrationer och
fotografier har ett flertal år på nacken,
vilket ibland förtar intrycket av aktuali-
tet. En del ämnesområden, exempelvis
körkortsfrågor och bilkörning, som be-
rörs i skilda delar av boken kunde med
fördel koncentreras i sammanhållna av-
snitt. Registret upplevs dessutom i dessa
sammanhang som något opraktiskt. 

I avsnittet om faktorer som påverkar
plasticiteten i centrala nervsystemet sak-
nar jag inlägg om effekter av farmaka
och funktionell restitution, ett idag syn-
nerligen aktuellt område under utveck-
ling. Intramuskulära injektioner med bo-
tulinumtoxin typ A är idag ett fullt eta-
blerat behandlingsalternativ vid musku-
lär hypertonus. Metoden som är på god
väg att bli den dominerande blockadme-
toden beskrivs endast summariskt på
några få rader.

God vetenskap och pedagogik
Denna den fjärde upplagan har till stora
delar framgångsrikt uppdaterats i veten-
skapligt avseende. Nyvunnen kunskap
om sambanden mellan (neuro)biologiska
mekanismer, behandling och funktionell
återhämtning efter sjukdom eller skada
betonas i många kapitel och på ett stimu-
lerande sätt, något som säkerligen kan in-
spirera till fortsatt forskning och utveck-
ling. 

Trots att antalet författare är stort med
många angränsande ämnesområden har
man lyckats undvika besvärande upprep-
ningar och överlappningar av innehållet.
Bokens dominerande karaktär ligger
idag till stor del i dess faktabredd och
många gånger översiktliga förhållnings-
sätt kombinerat med en enkel och peda-
gogisk layout, vilket gör innehållet lätt-
tillgängligt för läsaren.

Viktig kurslitteratur
Då boken fortfarande är den enda i sitt
slag med inriktningen mot svenska för-
hållanden uppfattar jag den ovärderlig
som studielitteratur på grundnivå, och
den måste anses som obligatorisk i detta
avseende. 

Den riktar sig, nu såsom i tidigare
upplagor, i första hand till läkare under
specialistutbildning i rehabiliteringsme-
dicin, men kan även användas av andra
inom sjukvården och omsorgen vilka i
sin kliniska vardag möter en rehabilite-
ringsrelaterad problematik. Boken räck-
er inte till för den färdiga specialisten,
vilket inte heller varit den primära av-
sikten. Specialisten i rehabiliteringsme-
dicin får därför även fortsättningsvis
konsultera mer detaljerade och omfat-
tande internationella verk. •
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