
Ett måste för all 
psykiatripersonal 

Susanne Bejerot. Tvångssyndrom/OCD.
Nycklar på bordet. 247 sidor. Stockholm:
Cura bokförlag; 2002. ISBN 91-89091-24-8.

Recensent: Rickard Flodin, överläkare, jour-
verksamheten, S:t Görans sjukhus, Stockholm.

❙ ❙ »Nycklar på bordet« är titeln som Su-
sanne Bejerot valt på sin bok om tvångs-
syndrom/OCD (obsessive-compulsive
disorder). Av baksidestexten framgår att
boken riktar sig till »alla som försöker
förstå och behandla personer som lider av
tvångssyndrom«, att den är lämplig som
kursbok för läkare och psykologer, psy-
koterapeuter och andra behandlare. Den
vänder sig även till den »lidande själv
med familj«, och grunden är vetenskap
och beprövad erfarenhet. Det är således
en mycket ambitiös målsättning författa-
ren haft med sin bok. Låt mig säga på en
gång att jag tycker hon har lyckats. 

Susanne Bejerot har många års erfa-
renhet av såväl vuxenpsykiatri som
barnpsykiatri. Hon är legitimerad psy-
koterapeut och arbetar för närvarande
som forskare och medicinskt ansvarig
för neuropsykiatriska utredningsenhe-
ten vid S:t Görans sjukhus. Denna ge-
digna bas ger avtryck i boken. Det som
förmedlas är väl förankrat i den kliniska
vardagen såväl som i studier. I boken ges
otaliga referenser till forskningsarbeten.

Forskning och klinik
Bejerot har varit mycket noggrann och
detaljerad när hon skridit till verket. I den
historiska genomlysningen av OCD har
hon översatt Kraepelins originalverk och
kontrasterat detta mot egna och andra
samtida forskares syn på detta tillstånd,
vilket levandegör inte bara beskrivningen
av tvångssyndromet som sådant utan
även den process som är allmängiltig för
framväxten av kunskap som sker i dialo-
gen mellan forskning och klinik. 

Boken är rik på fallbeskrivningar, vil-
ka aldrig blir sterila utan hela tiden be-
fruktas av den medkänsla som författa-
ren hyser för den drabbade och dennes
familj. Bejerot väjer inte för de svåra frå-
gorna utan tar ställning, t ex när hon för-
kastar overksamma terapiformer och då

hon gör upp med skuldbeläggande psy-
kologiska teorier om detta tillstånd.

Behandlingsstrategier av stort värde
Hon kontrasterar symtomen vid OCD
mot symtomen vid autism, vilket är till
stor hjälp vid diagnostiken av dessa till-
stånd. Kanske är det ändå just vid genom-
gången av behandlingsstrategier som bo-
ken får sitt största värde. Genom att nog-
grant gå igenom utredningsgången med
allt från enstaka viktiga anamnesfrågor
till olika typer av skattningsskalor och vi-
dare över psykologiska strategier i bemö-
tandet av den sjuka och dennes familj ger
hon läsaren ett verkligt redskap i sitt kli-
niska arbete med denna patientgrupp. 

Som läkare är man mycket tacksam
över att få en detaljerad beskrivning av
olika behandlingsstrategier inklusive
olika typer av farmaka med en genom-
gång av både doser och tid till anslag
samt hur utvärdering skall ske.

Jag anser att den ambition som baksi-
destexten gav för handen är väl uppfylld
och att denna bok kommer att bli ett mås-
te för alla oss som arbetar inom psykia-
trin och stöter på denna patientkategori. 

Budskapet störs av
de teoretiska 
resonemangen
Anders Möller, Erling Nyman. Barn, familj
och funktionshinder. Utveckling och habili-
tering. 223 sidor. Stockholm: Liber AB; 2003.
ISBN 47-05129-9.

Recensent: Harald Sturm, överläkare, Neu-
ropsykiatriska enheten, Astrid Lindgrens
barnsjukhus, Stockholm.

❙ ❙ Boken »Barn, familj och funktionshin-
der. Utveckling och habilitering« är skri-
ven av Anders Möller och Erling Nyman,
två personer med lång erfarenhet av habi-
literingsforskning och yrkesarbete. De
vill ge en bred översikt av kunskaper och
erfarenheter från arbetet med barn och
ungdomar med funktionshinder och de-

ras familjer. Dagens svenska samhälle
ställer allt högre krav på evidensbaserad
kunskap och flexibilitet för att kunna be-
möta barn med funktionshinder på ett
professionellt sätt. Barn med funktions-
hinder och livslånga handikapptillstånd
är en utsatt grupp i den sociala nedrust-
ningens spår, och behovet av att lyfta
fram ny forskning inom området är stort.
Folkhälsovetenskapligt baserad forsk-
ning kan vara ett sätt att göra det, filoso-
fiska tankar ett annat. Denna bok har in-
riktning på det senare och skulle kunna
vara ett mycket viktigt inslag i förmed-
landet av aktuell kunskap förankrad i den
svenska »omsorgsmodellens« historiska
och internationellt välkända kvalitet. För-
fattarna vänder sig till studerande på
grund- och vidareutbildningsnivå och
sjukvårdsverksamma, praktiker och fors-
kare inom hälso- och sjukvård, habiliter-
ing, undervisning och socialt arbete.

Uppfyller inte sitt goda syfte
Intentionen är att läsaren ska få förståel-
se för hur det är att leva med synliga och
osynliga funktionshinder och hur habili-
teringen blir en del av livet. Syftet är att
ge praktisk vägledning i det dagliga ar-
betet. Målet är bra, men författarna har
inte lyckats med uppgiften att förmedla
praktiskt användbar kunskap. Boken
»Barnhabilitering vid rörelsehinder och
andra neurologiskt betingade funktio-
ner« med redaktörerna Olow och Bille
har gjort det tidigare.

Innehållet ger en alltför omfattande
psykologisk och ibland filosofisk beskriv-
ning i tre stora rubriker: »Människans liv
och utveckling«, »Att leva med funktions-
hinder« samt »Habilitering som en livs-
viktig process«. Varje kapitel avslutas
med en likaså omfattande litteraturlista,
som mest 163 referenser! Man refererar
inte till alla hänvisningar, mest från eng-
elska källor som inte alltid är användbara
i det svenska samhället. Läsaren får in-
trycket att författarnas vetenskapliga
trovärdighet är viktigare än vägledande
och mer ingående information i ämnet.
Trots det kan dess vetenskapliga aktualitet
och tydlighet ibland ifrågasättas. 

Den nya hjärnforskningen eller gene-
tiska framsteg t ex berörs inte över huvud
taget. Internationell eller aktuell svensk
handikappforskning tar liten plats, och
budskapen tappas bort i teoretiska reso-
nemang och ibland simplifierande me-
ningar som »Kropp och själ är ett« eller »i
förhållande till våra barn är vi alla känsli-
ga«. Man saknar också de nu så aktuella
Internetbaserade instruktions- och vård-
program med självinstruerande utbild-
ningsinformation för både barn, ton-
åringar och anhöriga. I stället fokuserar
man på familjen som en bärande del i det
funktionshindrade barnets liv med en fi-
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losofisk utgångspunkt som hör till 1900-
talet mer än till 2000-talet. 

Vad vi behöver idag är en integrerad
vetenskapssyn med medicinsk, psykolo-
gisk, pedagogisk och social förankring
för att öppna nya möjligheter för det
funktionshindrade barnet. Boken »Barn,
familj och funktionshinder« har tyvärr
inte lyckats med att lyfta kunskapsnivån
inom barnhabiliterings- och handikapp-
forskningen till en aktuell nivå.

Bra verk för blivande
specialister i kirurgi

Flemming Stadil, Bjarne Lund, Jørgen Nord-
ling, red. Kirurgisk kompendium, bind 1 och
bind 2. 3:e upplagan. 2 025 sidor. Köpen-
hamn: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S;
2003. ISBN 87-17-07094-5.

Recensent: Bo Holmström, docent i kirurgi,
Danderyds sjukhus, Stockholm.

❙ ❙ Böckerna innehåller sammanlagt 89
kapitel skrivna av 131 författare, alla
danskar, ett fåtal med adress utanför Dan-
mark. »Lärobok i kirurgi« vore ett bättre
namn än »Kirurgiskt kompendium«.
Böckerna omfattar förutom allmän kirur-
gi även anestesi, endokrinologisk kirurgi,
gynekologi, kärlkirurgi, ortopedisk kirur-
gi, plastikkirurgi, urologi. Barnkirurgi
saknas dock och återfinns under andra ka-
pitel, t ex barnortopedi under ortopedi.

Innehållsförteckningen är mycket ut-
förlig, varje sidas innehåll är redovisat
med kapitlets underrubriker. Även sakre-
gistret är utförligt. Böckerna är försedda
med två sidnumreringssystem, dels i
nedre yttre hörnet en vanlig fortlöpande,
dels i övre yttre hörnet en med sidor inom
varje kapitel, dvs 42:12 är sidan tolv i ka-
pitel 42. I texten hänvisas än till det ena,
än till det andra, vilket blir förvillande. 

Illustrationerna utgörs av teckningar,
tabeller och enstaka färgfoton av mesta-
dels god kvalitet. Ett organ beskrivs i
princip med anatomi, fysiologi, sym-
tom, undersökningsmetoder, patofysio-
logi och behandling. Dock är detta inte
konsekvent i alla kapitel. Redaktionen
har tydligen inte lyckats påverka alla
författare.

Vissa bagatellartade brister
Det är naturligtvis omöjligt att inom en
begränsad tid hinna läsa hela detta omfat-
tande verk. För detaljstudier har jag valt
de kapitel som innehåller mitt special-
intresse, kolo-rekto-anala sjukdomar, dvs
kapitel 42 och 43. Jag kan instämma i det
mesta men saknar i en bok av denna om-
fattning t ex pseudoobstruktion under ob-
stipation, strålproktit och dess behand-
ling, och under ulcerös kolit betoningen
av det subakuta insjuknandet till skillnad
från det urakuta vid infektiös kolit samt
att vid akut skov volymen på avföringen
bör mätas. Den uppgiften är viktigare än
antalet avföringar. Beträffande mediciner
anges läkemedelsnamnet, t ex Imodium,
och inte det generiska namnet, loperamid.
Inte heller finns någon kommentar angå-
ende den laparoskopiska kolonkirurgins
plats.

Lärobok och uppslagsverk
I förordet anges att boken är lämpad för
studenter (dvs grundkursen i kirurgi)
och att de sedan kan slå upp aktuellt stoff
i sin framtida verksamhet. Jag betvivlar
att någon student vill läsa 2 000 sidor
under de fem månadernas kurs i kirurgi.
Det framgår inte minst av att »Franks-
sons kirurgi« i sina första upplagor om-
fattade 900 sidor men nu har minskats
till 500 sidor och att boken »Kirurgi«
(Jeppsson, Peterson, Risberg, red) också
begränsats till 500 sidor. Till och med
för allmäntjänstgöring (AT) är de i ut-
förligaste laget. För specialistutbild-
ning (ST) kan de absolut passa. Dock
borde referenserna utökas. Dessutom
kan de vara lämpliga som uppslagsverk
för husläkare om de kortare svenska
läroböckerna inte räcker till.

Omfattande och ambitiöst verk
»Kirurgisk kompendium« är en omfat-
tande lärobok i kirurgi i vilken man am-
bitiöst försökt täcka den kirurgiska speci-
alitetens olika sidor. De nämnda anmärk-
ningarna är inte allvarliga, utan helhets-
intrycket är mycket gott. En bra bok för
blivande specialister i kirurgi, som på ett
sätt utgör en fortsättning av »Nordisk
lärobok i kirurgi« från 1940- och 1950-
talen. Det är imponerande att man lyckats
sälja en lärobok i kirurgi skriven helt på
danska i sådant antal att nya upplagor
kunnat tryckas sedan 1987. •
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