
stämmer väl överens med uppgiften i det
omfattande verket »Ätstörningar« att var-
je individ har sin »set-point« vad beträf-
far kroppsvikten och att organismen med
alla till buds stående medel försöker att
inom snäva gränser bibehålla denna.
Denna vanligtvis ändamålsenliga »set-
point« sätts ur spel vid ätstörningar som
anorexi, bulimi och hetsätning. 

Redaktörer för »Ätstörningar« har
varit David Clinton, fil dr och psykoana-
lytiker, samt Claes Norring, docent i psy-
kologi. De leder tillsammans ett natio-
nellt, långsiktigt forskningsprojekt om
behandling av ätstörningar. Boken har 14
författare till 18 kapitel, och bland förfat-
tarna finns företrädare för alltifrån mo-
dern psykiatri (såväl vuxen- som barn-
psykiatri) till en psykodynamiskt inriktad
verksamhet. Detta gör att boken är en
utomordentlig kunskapskälla för den som
vill sätta sig in i olika uppfattningar om ät-
störningarnas genes och behandling. 

För behandlare och allmänhet
För den intresserade torde inte minst de
välskrivna kapitlen om ätstörningarnas
historik och olika demografiska och
andra statistiska uppgifter vara värdeful-
la. Boken vänder sig i första hand till be-
handlare av olika kategorier, men även
till en »allmänt intresserad publik«. Det
ligger dock i sakens natur att särskilt avs-
nitt rörande patofysiologiska mekanis-
mer torde förutsätta tämligen goda insik-
ter i grundläggande biologiska förhållan-
den för att kunna tillgodogöras. I boken
finns omfattande referenslistor efter var-
je kapitel, och den kunskap som förmed-
las är på de flesta punkter mycket aktuell. 

Viss slagsida åt psykologi
Balansen mellan kapitlen är god och sti-
len genomarbetad. För egen del störs
dock recensenten något av den intima to-
nen i kapitlet »En intermittent strategisk
behandlingsmodell«, som bygger på Mil-
ton H Ericksons idéer. Det område inom
forskningen kring ätstörningar som är
överlägset mest expansivt berör biologis-
ka och molekylära mekanismer bakom
aptitreglering och i viss mån även ätstör-
ningar. Även om goda ansatser finns till
att täcka även dessa områden kan man
tycka att de i relation till mängden nytill-

kommen kunskap kunde ha fått ett något
större utrymme i boken. Sannolikt skulle
ett enskilt kapitel beskrivande den aktuel-
la kunskapsnivån beträffande aptitregler-
ingens biologi och genetik ha uppskattats
av många läsare. Ett sådant kapitel hade
också motverkat intrycket av en viss slag-
sida mot psykologi i förhållande till psy-
kiatri/biologi.

Enda boken i sitt slag på svenska
Sammanfattningsvis utgör, trots ovan-
stående kommentar, »Ätstörningar« en
guldgruva att ösa ur för varje person
inom vården som vill skaffa sig en bred
kunskap inom området. Detta gäller så-
väl sjukdomarnas historik som varjehan-
da statistiska uppgifter, olika teorier
bakom dessa tillstånd, samt olika be-
handlingsstrategier och behandlingsre-
sultat. Boken kan på det varmaste re-
kommenderas till all vårdpersonal som
kommer i kontakt med patienter med ät-
störningar. Den kan användas som
uppslagsbok, handbok, eller intressant
läsning om en gåtfull sjukdomsgrupp. I
gåtfullheten ingår såväl påtagliga men
ofullständigt kända ärftliga och andra
biologiska komponenter som en lång
historia och ett beroende av samhälls-
struktur, samhällsanda och skönhets-
ideal. Någon liknande bok finns inte ti-
digare på svenska språket, möjligen inte
heller på den internationella marknaden.

Kost- och näringslära
för BVC-personal
och föräldrar

Margit Eliasson, Mehari Gebre-Medhin.
Nam-nam. Allt du behöver veta om ditt
barns mat och matvanor från nyfödd till ton-
åring. 224 sidor. Stockholm: Albert Bonniers
Förlag; 2003. ISBN 91-0-057701-4.

Recensent: John Perlhagen, barnhälso-
vårdsöverläkare i Region Skåne, Helsingborg.

❙ ❙ »Nam-nam – allt du behöver veta om
barns mat och matvanor från nyfödd till
tonåring« är en ny barnmatsbok skriven

av dietisten Margit Eliasson och barnlä-
karen Mehari Gebre-Medhin, professor i
internationell barnhälsovård och medlem
i Livsmedelsverkets expertgrupp för pe-
diatrisk nutrition. Båda författarna har
mycket lång erfarenhet av barns och ung-
domars mat och matvanor.   

Matproblem, specialkost och recept
I första delen beskriver varje kapitel ut-
förligt maten, matvanor och vanliga pro-
blem i olika åldrar från moderlivet, späd-
barnsåldern, skolåldern till tonåren. Se-
dan följer några avsnitt om specialkoster
och om att inte tåla gluten, mjölk och
andra livsmedel, om mat för idrottande
ungdomar och vegetarisk mat. Därefter
avhandlas några problemområden: för-
stoppning, akut och långdragen diarré,
övervikt, ätstörning, att möta den svenska
matkulturen och att resa med barn. Kapit-
let om näringslära är utförligt, relativt 
lättillgängligt och har en beskrivning av
olika livsmedels näringsinnehåll. Boken
avslutas med en receptsamling med tradi-
tionella, beprövade, enkla och relativt
snabbtillagade rätter. I denna del saknas
läckra bilder på maträtterna.

Praktisk handledning
Boken är skriven för att ge kunskap, prak-
tisk vägledning och stöd till föräldrar som
intresserar sig för sina barns mat och mat-
vanor. Den är lättläst men omfångsrik och
torde användas av föräldrar i första hand
som uppslagsbok och fokusera på de åld-
rar eller ämnesområden som berör de
egna barnen. Innehållsförteckningen och
ett bra register underlättar sökandet. 

Boken förmedlar de senaste rönen och
täcker ämnesområdet väl och kan rekom-
menderas i utbildningar där kost-  och
hälsofrågor utgör viktiga inslag. Den kan
också vara till glädje och nytta för perso-
nal på mödra- och barnavårdscentraler,
lärare och andra som arbetar med barns
och ungdomars hälsa. Kost och närings-
lära är en relativt ung vetenskap utsatt för
diverse »modenycker«.  Författarna ger
en balanserad och aktuell framställning
av kunskapsläget. Endast ett av råden är
inaktuellt: att vänta med fisk och ägg till
ett års ålder i allergibenägna familjer. Det
finns inte längre några evidensbaserade
råd att ge för att förebygga allergier.

Inspiration för föräldrar
Boken kan även tjäna som inspiration till
matlagning för den stressade föräldern, en
konst som allt färre småbarnsföräldrar be-
härskar. Under hösten har hittills ytterli-
gare två barnmatsböcker kommit ut. En av
dem är »Mat till barn & deras föräldrar«
sammanställd av Latifa Lindberg. En trev-
lig bok, vars text känns igen från Livsme-
delsverkets skrifter om »Mat för späd-
barn« och »Mat för småbarn«. •
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