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❙ ❙ Den norska läroboken i allmänmedi-
cin har kommit i en andra upplaga. Se-
dan 1997 har sidantalet ökat från 733 till
832, men trots detta har boken inte blivit
tjockare. Förklaringen är att man bytt
från 115 till 80 grams pappersvikt. Ändå
rör det sig om en »tegelsten« på drygt två
kilo.

Redaktör är fortfarande Steinar Hun-
skår, professor i allmänmedicin i Ber-
gen. I redaktionskommittén finns ytterli-
gare fem allmänmedicinare, varav tre är

nya. Även bland författarna har det skett
en betydande förnyelse, och av de totalt
74 skribenterna är var fjärde ny. Flerta-
let författare är födda på 1940- och 50-
talen, men det finns också ett tiotal »ung-
domar« födda på 1960-talet.

Det skall först som sist sägas att bo-
ken är en imponerande produkt av ett
mångårigt arbete inom de norska all-
mänmedicinska miljöerna. Men än mer
imponerande är den långa vägen fram
till målet, och den norska allmänmedici-
nen har genom sitt läroboksarbete rimli-
gen vunnit i respekt hos kolleger inom
alla specialiteter, både inom och utom
landet. Som ett tecken på den ökande
självkänslan får man se det faktum att
antalet faktagranskare från andra speci-
aliteter minskat från 24 till 7.

Primärvårdens hela sjukdomspanorama
Boken är indelad i sex delar. Först kom-
mer en introduktion till allmänmedici-
nen, rimligen avsedd främst för den
unge läkaren. Här utgår man, självklart,
från hur det ser ut i Norge. Sist finns en
mera ideologiskt präglad del, som med
fördel också kan läsas av den erfarne
allmänpraktikern. Däremellan behand-
las »medicinen inom allmänmedici-
nen«.

Lärobokens huvuddel, 522 sidor,
behandlar sjukdomar i kroppens olika
organ. I princip följer man den interna-
tionella diagnosklassifikationen när
man systematiskt går igenom organ ef-
ter organ. Efter en inledning om de ak-
tuella diagnosernas vanlighet i all-

mänpraxis  redogör man kortfattat för
den specifika sjukhistorien och de spe-
cifika undersökningsmetoderna. Däref-
ter följer en genomgång av de vanligas-
te kontaktorsakerna och de vanligaste
sjukdomarna. Viktiga komplement är
delarna om organövergripande symtom
(bl a feber, trötthet, viktminskning och
yrsel), om levnadsloppet (där störst ut-
rymme ägnas åt barn och gamla) och
om speciella konsultationer (t ex med
patienter som kommer för hälsokon-
troll, rökavvänjning eller alkoholpro-
blem).

God lärobok och uppslagsbok
Vilken är då den svenska målgruppen?
I första hand tror jag att blivande och
nyblivna allmänmedicinare kan ha
glädje av att läsa boken, kanske till och
med från pärm till pärm. De lär då kän-
na hela det sjukdomspanorama man
som läkare kan träffa på inom primär-
vården. Den erfarne allmänläkaren kan
använda boken att slå i, även om jag tror
att man hellre använder en uppslagsbok
per specialitet. Också vårdcentralens
distriktssköterska har här en god upp-
slagsbok av lagom djup. På svenska har
vi »Läkemedelsboken« som en specia-
litetsövergripande uppslagsbok. Den
används flitigt av både blivande och
färdiga läkare. Den har ju fördelarna att
den är på svenska, att den uppdateras
vart annat år och att den är gratis. Dess-
utom är den skriven av specialister och
allmänmedicinare i kompanjonskap. •
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