
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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Nya böcker


