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❙ ❙ Inom svensk sjukvård satsas stort på
att primärvårdsläkarna skall handlägga
flertalet av de besvär allmänheten söker
dem för. Trots detta har akutmottag-
ningarna fullt av patienter som söker
för mer eller mindre akuta banala
åkommor, och till de tidsbeställda mot-
tagningarna kommer ofta remisser på
problem som varje allmänläkare borde
kunna handlägga själv. Detta gäller för
alla specialiteter men blir särskilt fram-
trädande inom ortopedi. På en vanlig
vårdcentral gäller 30–40 procent av be-
söken problem i rörelseapparaten. Den
generella utbildningen av läkare inne-
håller trots detta endast tre till fem
veckors ortopediundervisning under
kirurgterminen och i bästa fall en till två
månaders utbildning under AT-tjänst-
göringen. Mycket få ST-läkare i all-
mänmedicin väljer att inkludera orto-
pedi i sin utbildning. Detta är givetvis
helt otillräckligt och mycket otillfreds-
ställande.

Hävdar evidensbasering
Det är mot denna bakgrund mycket gläd-
jande att den tredje upplagan av »Orto-
pedi i primärvård« har utkommit. För-
fattarna är två välkända och erfarna or-
topeder, Bjarne Lindén och Bengt Hags-
tedt, som sedan många år har sin dagliga
gärning på ett länsdelssjukhus. De är
därför synnerligen väl lämpade att för-
medla de ortopediska kunskaper varje
allmänläkare bör besitta. Författarna har
en sund inställning till vad som är evi-
densbaserade kunskaper och vad som är
spekulativa förklaringsmodeller inom
de ortopediska områden (smärtor i
nacke, axlar och ländrygg, brosktrans-

plantationer och plica-syndrom), där så
många känner sig kallade att framföra
åsikter men där så lite verkligen är känt.

Heltäckande innehåll
Boken består av kapitel rörande dels den
viktiga undersökningstekniken, dels de
vanliga symtomen smärta i nacke/axlar
och rygg. Vidare finns alla de vanligaste
ortopediska åkommorna beskrivna. För-
fattarna tar upp alla aspekter på klinisk
presentation, utredning och behandling
och gör det kortfattat men ändå med en
fyllighet som väl täcker området.

Utöver vad som ingår i de flesta böck-
er av denna typ finns även kapitel om 
idrottsskador, osteoporos, cirkulations-
störningar i nedre extremiteten, arbetste-
rapi och sjukgymnastik och försäkrings-
medicin. 

Lättläst men bristfälligt illustrerad
Texten är lättläst, och viktiga kunskaper
sammanfattas väl i tydliga faktarutor.
Skall något kritiseras är det framför allt
illustrationerna. Bjarne Lindén är en ha-
bil tecknare, men jag saknar ett bättre ut-
nyttjande av modern teknik för kombi-
nationer av teckningar, röntgenbilder
och färgfoton. Sannolikt är det ekono-
miska begränsningar och önskan om att
hålla ett lågt pris som präglat boken i det-
ta avseende. Det i och för sig välskrivna
undersökningskapitlet kunde ha varit
större och samlat tekniker för hela krop-
pen. Man blandar sjukdomar och skador
hos barn och vuxna under samma rubri-
ker. Det är logiskt men ger ibland upp-
hov till oklarheter.

Vissa skönhetsfel
En del skönhetsfel finns. Man skriver att
collum chirurgicum-frakturer »så gott
som alltid« behandlas konservativt trots
att modern teknik ger bättre resultat med
operation i 15–20 procent av fallen samt
i avsnittet om höftfrakturer att »Kollum-
fraktur uppstår aldrig i en artroshöft«.
Detta felaktiga och kategoriska yttrande
kanske kan förleda någon att underlåta
röntgenundersökning när en åldring med
känd artros fallit och har höftsmärta. I
avsnittet om höftartros anges att »Om
patienten ej behandlas minskar rörel-
seomfånget successivt liksom smärtan.
Slutresultatet blir en stel, ankylotisk
höftled utan rörlighet och smärta«. Den-
na i och för sig sanna, om än sällsynta,
utveckling framstår nästan som en be-
handlingsvariant, vilket knappast kan
vara författarnas mening.

Bra och handfasta råd
»Ortopedi i primärvård« är en bra bok,
som förtjänar att läsas av alla allmänlä-
kare och som dessutom utan tvivel kan
användas vid undervisning av blivande

läkare i grundutbildningen och under
AT-tjänstgöring. Den innehåller fylliga
kunskaper och ger bra och handfasta råd,
vilka direkt kan omsättas i praktiken.
Författarna ger i inledningskapitlet syn-
punkter på arbetsfördelning och samar-
bete primärvård–ortopedklinik. Om alla
blivande allmänläkare kan tillägna sig
innehållet i denna bok kan kanske denna
vision bli verklighet till fromma för alla
patienter och svensk sjukvård.

Inspirationskälla 
i ST-vardagen

Charlotte Egidius, Henry Egidius, Bosse Er-
wander. Vägen till specialist. Handledning
och lärande för läkare i ST. 131 sidor. Lund:
Studentlitteratur, 2002. ISBN 91-44-02739-7.

Recensent: Margareta Hammarström, spe-
cialistläkare i obstetrik och gynekologi,
Stockholm.

❙ ❙ Boken är skriven för såväl ST-läkare
som handledare, verksamhetschefer och
andra som har en roll i ST-läkarens var-
dag. Boken utgår från ST-läkarens per-
spektiv och avhandlar i sju kapitel teore-
tisk bakgrund till lärande och ger prak-
tiska, handfasta råd och schema för en
god handledning.

Lärande och handledning
I två kapitel beskrivs de olika aktörernas
roll, ST-läkarens eget ansvar för sitt lä-
rande, och handledningens centrala roll.
Därtill ges en översikt över olika sätt att
se på lärande samt en teoretisk bakgrund
till minnesfunktioner och de olika stegen
i kompetensutveckling.

Hur ST kan planeras gås noggrant
igenom, och handfasta råd och exempel
på hur planering kan genomföras och
följas upp, såväl översiktligt för hela ST
som för kortare perioder, ges.

Handledningens centrala roll berörs
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ingående och ur ST-läkarens perspektiv.
Här finns också ett tankeschema att an-
vända i handledningssituationer som fö-
refaller mycket användbart. Handleda-
rens roll och svårigheter kunde kanske
belysts ytterligare.

Utvärdering och bedömning
Ett kapitel berör bedömning och utvär-
dering av ST-läkarens kompetens och be-
lyser förändringar i synen på denna. Här
presenteras möjligheten att använda nya-
re metoder för bedömning av ST-läkarens
kompetens. SPUR(Specialistutbild-
ningsrådet)-verksamheten presenteras.

I ett sista kapitel berörs projekt- och
forskningsarbete under ST samt ges ett
schema för granskning av vetenskapliga
texter.

Lättläst vägledning
Boken ger en bred bakgrund och god
kunskap om lärande och handledning.
Den ger en möjlighet att förbättra spe-
cialiseringstjänstgöringen för både
verksamhetschef, handledare och ST-lä-
kare genom att vara ett tillgängligt verk-
tyg att använda i det dagliga arbetet. 

Boken ger också en möjlighet att
strukturera planering och handledning
under ST-tiden. Den är lättläst och fyller
en stor uppgift som vägledning och in-
spirationskälla i den kanske inte alltid så
välorganiserade ST-vardagen. 

Väletablerad lärobok i
uppdaterad version

Dan Danielsson. Medicinsk mikrobiologi.
Infektionsimmunitet. 6:e upplagan. 415 si-
dor. Stockholm: Liber, 2002. ISBN 91-47-
05098-5.

Recensent: Erik Kihlström, professor, avdel-
ningen för klinisk mikrobiologi, institutionen
för molekylär och klinisk medicin, Hälsouni-
versitetet, Linköping.

❙ ❙ Många är de personer med medel-
långa biomedicinska utbildningar som

hämtat sin mikrobiologiska kunskap ur
Danielssons och Kjellanders smått klas-
siska utgåvor av »Klinisk mikrobiolo-
gi«. 

Boken har nu utkommit i en ny omar-
betad och moderniserad version med en
attraktiv utformning och med Daniels-
son som ensam författare. Författaren är
något av nestor inom svensk klinisk 
mikrobiologi med en erfarenhet som
sträcker sig över flera decennier. Samti-
digt har han hela tiden drivit egen aktiv
forskning som kan borga för att nya
landvinningar inom mikrobiologin tar
plats i boken. Det är därför med spän-
ning man välkomnar den reviderade ut-
gåvan, den första sedan 1993. 

Det finns få böcker på svenska inom
området, och den nya utgåvan fyller ett
behov som komplement till en rik flora
av anglosaxisk litteratur.

Grundkunskap och nya forskningsrön
De inledande kapitlen om diagnostik
och patogenetiska mekanismer lägger
grunden för förståelse av mikrobiologi
och inkluderar nya tekniker och forsk-
ningsrön om infektionsbiologi. Bakte-
riologiavsnitten är indelade efter tradi-
tionell bakterieklassifikation, medan ka-
pitlen om virologi indelas efter vilka or-
gan som infekteras. Kortare avsnitt be-
skriver medicinskt betydelsefulla para-
siter och svampar samt antibakteriella
och antivirala medel. Boken avslutas
med kapitel om infektionsimmunitet
och immunologiska bestämningsmeto-
der. En kort sammanställning av »Histo-
riska notiser« ger perspektiv på ämnets
framväxt.

Boken är lättläst och har ett lättill-
gängligt språk, utan att därför vara ytlig.
Författaren kombinerar på ett förtjänst-
fullt sätt grundläggande mikrobiologi
med moderna forskningsresultat, erfa-
renhetens kommentarer och stimuleran-
de historiska återkopplingar. Flera kon-
kreta exempel som belyser principiella
mekanismer och handläggning av dia-
gnostik och infektioner underlättar för-
ståelsen och gör texten levande. De
svart-vita illustrationerna, inklusive
sammanfattande tabeller, är väl avvägda
mot texten och ger läsaren förklarande
återkopplingar.

Balanserar ny och gammal kunskap
Mikrobiologin kännetecknas, tillsam-
mans med de flesta andra biomedicinska
discipliner, av en kunskapsexplosion.
Det är därför en utmaning för författare
av grundutbildningsböcker att göra en
balanserad avvägning mellan ny och
gammal kunskap. Danielsson har löst
detta genom att kombinera traditionell
uppställning av kunskapsstoffet med
kortare avsnitt som ligger nära forsk-

ningsfronten. Det ger läsaren en syste-
matisk struktur över indelning och egen-
skaper hos mikroorganismer och under-
lättar att utnyttja boken som uppslags-
verk. Till det bidrar även ett omfattande
sökordsregister. Det gör att boken med
fördel kan läsas även utan krav på stora
förkunskaper inom biologi. Samtidigt
stimuleras den vetgirige till att inhämta
fördjupade kunskaper ur vetenskapliga
originalpublikationer och större läro-
böcker inom området. Måhända hade
detta underlättats om kapitlen hade följts
av referenslista över viktiga publikatio-
ner och bokkapitel.

Smärre förbättringsförslag
Det kan vara svårt för en ensam författa-
re att täcka in hela mikrobiologin på ett
fullständigt och likvärdigt sätt. Vissa av-
snitt i boken skulle ha vunnit på att utvid-
gas, till exempel det om infektioner med
olika arter av koagulasnegativa stafylo-
kocker, som är ett stort och ökande pro-
blem hos immunsupprimerade patienter
och efter inopererande av proteser,
framför allt inom ortopedi och hjärt-
kirurgi. Avsnittet om antibiotika skulle
ha vunnit på att den ökande resisten-
sproblematiken och resistensmekanis-
mer och deras orsaker hade lyfts fram yt-
terligare.

Detta, tillsammans med att figur och
figurtext vid något enstaka tillfälle inte
är kongruenta, överskuggar inte att bo-
ken är ett utmärkt tillskott för undervis-
ning.

Lämplig introduktion
Sammanfattningsvis är den sjätte uppla-
gan en lättläst lärobok på grundutbild-
ningsnivå, skriven av en författare som
delar med sig av sin kunskap och erfa-
renhet och uppdaterar läsaren på grund-
läggande nyheter inom mikrobiologin.
Den bör även fortsättningsvis vara en
väletablerad lärobok inom medellånga
vårdutbildningar, exempelvis biomedi-
cinsk analytikerutbildning. Den kan
med fördel användas i kompetensut-
vecklingsprogram för personal på svens-
ka mikrobiologiska laboratorier och som
uppslagsbok för läkare och sköterskor. 

För läkarstuderande, studenter inom
längre biomedicinska utbildningar och
för bioteknologiskt inriktade civilingen-
jörsutbildningar är boken lämplig som
introduktion inom ämnet men behöver
här rimligtvis kompletteras för fördjupa-
de kunskaper. •
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