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Nya böcker

En klassiker i psykiatri

Lennart Wetterberg. Psykiatri i fickformat.
5:e upplagan. 218 sidor. Stockholm: Författa-
ren, 2002. Pris 85 kr. ISBN 91-971272-7-2.

Recensent: David Eberhard, ST-läkare i psy-
kiatri, S:t Görans sjukhus, Stockholm.

❙ ❙ Professor emeritus Lennart Wetter-
bergs »Psykiatri i fickformat« har nu åter
kommit i ny upplaga. Detta har blivit till
en klassiker för AT-läkare och psykiatrer
under utbildning. Den är så kortfattad och
matnyttig att den egentligen borde ligga i
alla läkares rockfickor. Boken är förträff-
lig på alla sätt och fungerar som en bra
uppslagsbok. Liksom tidigare recensent
anser jag att författaren har gjort ett ut-
märkt jobb som lyckats konkretisera ett
svårt och komplext kunskapsfält till ett
relativt begränsat textomfång.

Nu skall det sägas att den nya utgåvan
inte skiljer sig särdeles mycket från den
förra. De förändringar som gjorts har för-
bättrat boken och uppdaterat det som kän-
des förlegat eller inte var helt korrekt. Det
är svårt att kritisera boken, men för att
ändå göra ett försök kan jag som är in-
tresserad av ätstörningar tycka att dessa
tas upp lite lättvindigt. Dessutom är ka-
pitlet om alkoholsjukdomar inte helt kor-
rekt enligt vad jag har lärt mig. Detta är
dock marginella invändningar.

Faktaspäckad uppslagsbok
Det är en bedrift att i denna lilla bok ha fått
med de viktigaste lagarna och förord-
ningarna. Att författaren också fått in de
etiska riktlinjerna för psykiatrin är lov-
värt, men kanske inte helt nödvändigt
här, även om dessa visserligen är helt av-
görande för psykiatrin. Jag ser boken som
ett uppslagsverk för den i branschen rela-
tivt färske läkaren, varför ytterligare in-
formation om t ex barnpsykiatriska dia-
gnoser som kan ha relevans inom vuxen-
psykiatrin, allvarlighetsgraden av ett sui-
cidförsök och kanske funktionella neuro-
logiska störningar kunde tas med i nästa
upplaga. Tills den kommer duger denna
utmärkt. Mer psykiatrisk kunskap per
bokstav finns inte i Sverige och förmod-
ligen inte heller i resten av världen.

Ny bok om 
akuta bukbesvär

Lars-Erik Hansson. Akut buk. 279 sidor.
Lund: Studentlitteratur, 2002. ISBN 91-44-
01625-5.

Recensent: Ewa Lundgren, docent och
överläkare, kirurgiska kliniken, Akademiska
sjukhuset, Uppsala.

❙ ❙ Inför Lars-Erik Hanssons bok »Akut
buk« är det lätt att känna sympati, dels för
författarens insats att ensam genomföra
det projekt som en ny bok om akuta buk-
besvär innebär (föregångaren, »Akut ab-
domen«, kom i sin sista upplaga 1963),
dels för bokens stil. Boken är lättläst, fak-
tarutor och tabeller sammanfattar det
viktigaste, och röntgenbilderna är av god
kvalitet. Läsaren kan också glädjas över
de träffande citat som inleder kapitlen
och de biografiska notiser över medicin-
historiska storheter som avslutar textde-
len. Det finns dock en hel del invänd-
ningar mot boken, varav de tyngsta gäl-
ler målgrupp och användningstillfälle.

Tyngdpunkt på diagnostiken
Boken, som har lagt tyngdpunkten på ut-
redning och diagnostik i stället för be-
handling, inleds med en beskrivning av
den diagnostiska processen. Även om
diskussionerna kring hypotesprövning
ibland känns litet omständliga, är dessa
kapitel läsvärda. Den första delen fort-
sätter sedan med genomgång av anam-
nes och status samt diagnostiska hjälp-
medel. Denna del riktar sig främst till
medicine studerande och AT-läkare
(och handledare för dessa) och förmed-
lar synpunkter på nödvändig baskun-
skap vid handläggning av akuta bukar. 

Bokens andra del inleds med en dis-
kussion om differentialdiagnoser. I hela
boken används procentsiffror för
»symptoms and signs« respektive dia-
gnoser mycket frekvent, och i kapitlen
om differentialdiagnoser för vuxna re-
spektive barn används de allra mest. Va-
riationsbredden är ofta stor, och det är
svårt att se den praktiska användningen,
budskapet förlorar således snarare i
stringens. Vidare är listor över mindre
vanliga sjukdomar vid olika lokalisation
av smärta i buken inte meningsfulla –
varje kirurg med erfarenhet kan plocka
fram ytterligare fall ur kuriosakabinet-
tet. Smärta från olika organsystem har
dessutom redan redovisats.

Del tre avhandlar ganska kort olika
typiska diagnoser vid buksmärta, del
fyra buksmärta vid olika speciella situa-
tioner, som låg respektive hög ålder, gra-
viditet och immunsuppression. Akut

buk i tropikerna och de viktiga postope-
rativa komplikationerna finns också be-
skrivna i denna del, som mer riktar sig
till ST-läkaren i kirurgi. Den avslutande
delen avhandlar »icke kirurgiska« orsa-
ker till akut buksmärta, liksom kronisk
smärta i buken.

Personlig prägel
Tonen i boken är personlig och vardags-
nära, med t ex hänvisning till en ibland
rigid inställning hos HSAN vad gäller
rektalpalpation vid akut buk. När det ta-
las om »den ökande förekomsten av in-
tensivvårdsavdelningar, som lyckats med
att få även mycket svårt sjuka patienter
att överleva« – i stället för om kunskaps-
utvecklingen inom anestesi och inten-
sivvård, är tonen kanske väl vardaglig.
Annat som väcker funderingar är lokala
rutiner och personliga vanor, som inte är
självklara för alla. Att alltid verifiera
diagnosen vid akut njurstensanfall med
akut urografi eller att utföra en elektiv
urografi inom en vecka, klarar många
röntgenavdelningar inte av. Inte heller är
det självklart att varje dag efter en buk-
operation palpera buken, däremot att in-
spektera och auskultera.

Oklar målgrupp
De viktigaste invändningarna är mer ge-
nerella. De gäller dels vem som är den
presumtive läsaren, dels använd-
ningstillfälle. En del av boken riktar sig
till medicinstuderande och AT-läkare.
De har en hel del att hämta i denna bok,
men samma innehåll finns i de etablera-
de läroböckerna i kirurgi, och det är svårt
att motivera ännu ett bokinköp som inte
tillför ytterligare kunskap. Andra delar
av boken berör mer ST-läkarna i kirurgi,
men de önskar sannolikt ytterligare in-
slag om den kirurgiska handläggningen
och satsar då på specialböcker. 

Bok för referensbiblioteket
Boken är alltför omfattande, både till for-
mat och innehåll, för att platsa i rockfick-
an under jouren. Men för distriktsläkar-
mottagningens bibliotek för fördjupning
och som referenslitteratur på akutmottag-
ningen och inom sjuksköterskeutbild-
ningen fyller den absolut sin plats. •


