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Norsk psykiatri med
rötter i 1970-talet

Ulrik Fredrik Malt, Nils Retterstøl, Alv A
Dahl. Lærebok i psykiatri. 928 sidor. Oslo:
Gyldendal Norsk Forlag AS, 2003. ISBN 82-
05-28070-3.

Recensent: Conny Nordin, professor, insti-
tutionen för nervsystem och rörelseorgan,
Universitetessjukhuset, Linköping.

❙ ❙ Föreliggande bok mäter ca 1 300 ku-
bikcentimeter och 928 sidor. Hade ordlis-
tan i bokens slut varit komplett (den slu-
tar med »narkolepsi« i recensionsexem-
plaret) hade antalet sidor varit ca 950.

»Lærebok i psykiatri« bygger på en
gedigen norsk psykiatrisk tradition med
rötter i 1970-talet. Målgruppen är medi-
cinstudenter, men nyttan även för all-
mänläkare är ostridig. Översiktligt kan
sägas att innehållet förenar överblick
och detaljrikedom. Det är lätt att botani-
sera i olika avsnitt, och man behöver inte
läsa allt för att finna det man söker. Fall-
beskrivningar är ett välkommet och pe-
dagogiskt effektfullt medel. Förtecknet
för denna utgåva är därmed positivt.

Viss kritik trots positiva förtecken
Det finns dock skäl till kritik. Författar-
na medger att ICD-10 och DSM-IV av-
skaffat bergeppet neuros. Samtidigt pre-
senterar man ett helt kapitel ägnat diko-
tomin »Neurose och psykose«. Varför
vidmakthålla en term som världspsykia-
trin funnit obsolet? Förmodligen är för-
fattarnas grundhållning ett arv från en
äldre norsk psykodynamisk tradition.
Det är ett problem att fixeringen vid be-
greppet neuros ställer boken vid sidan av
den dagsaktuella psykiatriska fåran. Det
är dessutom olyckligt att närmast fram-
ställa termen psykos som en nosologisk
entitet i stället för att se den som en di-
mension i olika sjukdomar. Anpassning
till internationell standard rekommende-
ras i en reviderad upplaga, Ett lämpligt
och välkommet alternativ vore att inklu-
dera ett historiskt kapitel om neurosbe-
greppet och dess utveckling.

Ett avsnitt benämns »Paranoide lidel-
ser«. I detta kapitel ryms även paranoiska

syndrom; författarna särskiljer inte tydligt
nog primära och sekundära vanföreställ-
ningar, vilket är pedagogiskt olyckligt.

I avsnittet om affektiva sjukdomar
stannar författarna inte endast vid di-
stinktionen Bipolär I och II. Man lägger
till III och IV samtidigt som man betonar
att dessa begrepp inte vunnit allmän ac-
ceptans. Det finns flera olika sätt att se-
parera bipolära syndrom, och att i en
grundläggande lärobok ge sig ut på ek-
vilibristik av denna typ är mindre välbe-
tänkt. Bipolaritet av typ III och IV är
långt mer än de flesta specialister be-
härskar och ambitionen i denna del är
onödigt hög, i värsta fall vilseledande.

Detaljeringsgraden beträffande bipo-
laritet kontrasterar mot den styvmoderli-
ga behandlingen av tricykliska antide-
pressiva (TCA) som endast figurerar på
en halv spalt. Utifrån TCA har vi defini-
erat koncentration–effektmodeller som
vägledare för nyare läkemedel. Ett par
decenniers rön om metabola processer –
främst för TCA – har ökat förståelsen för
aktiva metaboliter; vi äger idag en kun-
skapsbank som borde ha tillåtits avsätta
lite mer pregnanta avtryck i redovis-
ningen av moderna psykofarmaka.

God bok som kan göras bättre
Anmärkningarna till trots är detta en god
bok som dock bör göras ännu bättre för
att försvara sin plats för de angivna mål-
grupperna. Författarna bör bryta sig loss
från några gamla fixeringar.

Viktig bok om mäns
våld mot kvinnor 

Gun Heimer, Barbro Posse, redaktörer.
Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar.
273 sidor. Lund: Studentlitteratur 2003. ISBN
91-44-04224-8.

Recensent: Barbro Westerholm, förbunds-
ordförande, Sveriges Pensionärsförbund
(SPF), ledamot i Nationellt råd för kvinnofrid.

❙ ❙ »Våldsutsatta kvinnor – samhällets an-
svar« är en av de viktigaste böcker jag
läst. Varför? Jo, den tar upp ett allvarligt

samhällsproblem som trots en stärkt
lagstiftning ändå lämnar alltför många
våldsutsatta kvinnor och deras barn åt sitt
öde. Bakgrunden till boken är den erfa-
renhet som vunnits vid Rikskvinno-
centrum (RKC) i Uppsala under de tio år
RKC verkat och som lett till slusatsen att
den kunskap vi har om våld mot kvinnor
måste föras ut till alla dem som i sin
yrkesutövning möter våldsutsatta kvin-
nor och deras barn. De som medverkat i
boken är Sveriges mest kunniga på områ-
det. De redovisar dels den forskning som
finns och den gällande lagstiftningen,
dels de erfarenheter som erhållits i det
praktiska arbetet.

Historik, forskning och lagstiftning
Boken inleds med kapitlet »Att förstå
mäns våld mot kvinnor«, författare:
Mona Eliasson, docent i psykologi. Här
får vi ta del av de historiska perspektiven
på mäns våld mot kvinnor och den forsk-
ning och kunskap som vuxit fram från
medeltiden fram till våra dagar. Ett vik-
tigt påpekande är att den välvilliga in-
ställning som vi i Sverige har till jäm-
ställdhet mellan könen gör halt inför ett
problem som så uppenbart ställer kvin-
nors intressen mot mäns. Vi vill inte se,
vi vill inte känna till ett problem som är
så uppenbart i en del nära relationer och
som grundas på en rad komplexa förhål-
landen av historisk, social, kulturell och
psykologisk natur.

Detta inledande kapitel har en kopp-
ling till det avslutande »Män som slår«,
författare: Lars Jalmert, docent och mans-
forskare. Av hans sammanställning är det
uppenbart att vi har viss kunskap om or-
sakerna till mäns våld mot kvinnor men
att den är långt ifrån tillräcklig för att ska-
pa förutsättningar för en effektiv preven-
tion av våldet. Här behövs betydligt mer
forskning också för att kunna hjälpa de
våldsbenägna männen på ett bra sätt.

Fyra kapitel: »Hälso- och sjukvår-
dens ansvar«, författare: Annika Björck,
biträdande klinikchef och Gun Heimer,
docent och klinikchef, båda vid RKC;
»Socialstjänsten och mäns våld mot
kvinnor«, författare: Ann Mari Wall-
berg, fil kand, tidigare chef för Kris-
centrum för kvinnor i Stockholm;
»Rättsväsendet – polisens roll«, författa-
re: Lars Nylén, rikskriminalchef och an-
svarig för utbildning av jurister och po-
liser samt »Rättsväsendet – den rättsliga
processen«, författare: Elvy Wicklund,
advokat vid advokatfirman Kvinnojuris-
ten i Örebro, ger alla en konkret beskriv-
ning av de olika professionernas ansvar
och hur de kan arbeta för att på bästa sätt
hjälpa de våldsutsatta kvinnorna. De här
kapitlen gör boken oumbärlig i det prak-
tiska vardagsarbetet.

I kapitlet »Barn vars pappa miss-
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