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än det vanliga diabeteskapitlet i stan-
dardläroböckerna i invärtesmedicin 
men inte lika omfattande som exempel-
vis den svenska läroboken i diabetes. 
Onekligen fyller denna bok omfattande 
177 sidor inklusive innehållsförteck-
ning detta tomrum relativt väl, med en 
mycket tydlig utgångspunkt i medi-
cinsk kemi och de patogenetiska meka-
nismer som förklarar diabetes, dess 
symtom och komplikationer.

Författaren är fascinerad av biokemin 
och det är troligt att många frågor som 
framför allt läkare under utbildning 
ställer om de bakomliggande mekanis-
tiska processerna vid utvecklingen av 
metabola störningar och diabetes kan 
få sina svar här. Bokens första dryga 
halva avhandlar cellens och kroppens 
ämnesomsättning, pankreas, insulin 
samt orsaker till typ 1- och typ 2-diabe-
tes. Därefter gås klinik och behandling 
vid typ 1- och typ 2-diabetes igenom, 
liksom diabeteskomplikationer.

Visserligen kartläggs förtjänstfullt 
förloppet vid utvecklingen av de diabe-
tiska följdsjukdomarna, men den kli-
niska delen är summarisk. Anmälaren 
bedömer vidare att det krävs en relativt 
god kunskapsgrund i kemi och biologi 
för att dra full nytta av verket. Boken är 
aktuell, men på grund av den snabba 
utvecklingen inom diabetesområdet 
har några i boken avhandlade behand-
lingsalternativ redan utrangerats (in-
halationsbehandling med insulin och 
rimonabant).

I sammanfattning utgör denna hand-
bok ett värdefullt tillskott i den svens-
ka litteraturen inom diabetes och me-
tabolism, framför allt genom att gans-
ka ingående men ändå pedagogiskt för-
klara grundläggande metabola 
skeenden. Dess viktigaste betydelse 
bör således rimligen bli för läkare un-
der utbildning på olika nivåer, eller för 
andra med stort intresse för glukosme-
tabolismen. ■

namnkunniga psykiatrer, professori 
eremiti Jan-Otto Ottosson och Giaco-
mo D’Élia, enats om att den ständiga 
tesen »biologisk psykiatri« och lika 
ständiga antitesen »psykoterapi« kan 
ersättas av syntesen »behandling i sam-
verkan« är detta ett viktigt trendbrott. 
Författarna har gedigna kunskaper och 
erfarenheter inom de områden som 
omfattas av boken. Ottosson är kanske 
mest hemma i den biologiska psykiatrin 
medan D’Elia även är legitimerad psy-
koterapeut.

Boken inleds med definition och syn-
punkter på själslig och kroppslig ång-
est. Därefter följer 13 kapitel om olika 
former av ångest eller dess ekvivalen-
ter, till exempel paniksyndrom, fobier, 
hypokondrier, tvångssyndrom och oli-
ka varianter av stressreaktioner. Kapit-
len är välgörande enhetligt uppställda 
med talrika exempel på autentiska fall.

Det första kapitlet heter »Existentiell 
ångest«, som ju följt mänskligheten ge-
nom åren. Anmärkningvärt är att före-
komsten av denna form av ångest tycks 
ha dubblerats under 1900-talets senas-
te decennium. Orsaker härtill han vara 
en känsla av att inte vara behövd, ha 
sköra sociala kontakter eller upplevel-
sen att våra allt fler valmöjligheter 
gjort livet alltmer osäkert. Dock beto-
nar författarna helt riktigt att »den ex-
istentiella ångesten inte är tillgänglig 
för behandling i vanlig mening, utan 
det är samhällets ansvar och inte sjuk-
vårdens att skapa optimala livsvillkor 
för sina medborgare«. Detta låter sig 
sägas, men icke desto mindre är det min 
erfarenhet, att många med existentiell 
ångest söker sig till vården som då för 
dessa individer blir en trygg anknyt-
ning. Det gäller inte minst för ensamma 
äldre människor.

Varje kapitel i boken har ett avsnitt som 
anger vilken behandling  som är att pri-
oritera, läkemedel eller någon form av 
psykoterapi. Författarna verkar ha 
skrivit kapitlen i samverkan vilket gör 
att behandlingsaspekterna blir högst 
trovärdiga. Dessutom avslutas varje ka-
pitel med en sammanfattning.

I boken sista del läggs övergripande 
synpunkter på de många olika behand-
lingar som kan vara aktuella vid ångest: 
läkemedel, fobiträning, dynamisk psy-

koterapi, KBT, egenvård, etc. Till och 
med behandling via dator och e-post 
finns med. En viktig sak betonas väl-
görande upprepat: Terapeut och klient 
måste ingå en allians, ibland kallad 
kontrakt, vari man entydigt kommer 
överens om målsättningen för terapin 
och tillvägagångssättet. Däribland 
hemläxor.

Boken är mycket lättläst och med de 
många kapitlen med enhetlig uppställ-
ning kan upprepningar inte undvikas. 
Men därmed är boken också synnerli-
gen informativ och kan rekommende-
ras till envar som har intresse för psy-
kisk ohälsa och de möjligheter som 
finns för »behandling i samarbete«. 

Volymen är även en utmärkt upp-
slagsbok för alla inom psykiatrisk sjuk-
vård.  ■

Lättläst om samverkan 
i psykiatrisk behandling
Rädsla, oro, ångest. Behandling i sam-
arbete. 232 sidor.
Författare: Jan-Otto Ottosson, Giacomo 
D’Elia.
Förlag: Liber; 2008. 
ISBN 978-91-47-09359-5.
Recensent: Lennart Moberg, pensionerad 
specialist i allmänmedicin och allmän 
psykiatri.

 

Det är med stor glädje jag läser underti-
teln till denna bok: »Behandling i sam-
arbete«. När två av vårt lands mest 
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Vinnarna 
i bok-
lotteriet!
Stort grattis till vinnarna 
i Läkartidningens boklotteri 
från nr 14/2009!

Följande personer har vunnit ett ex-
emplar var av den klassiska upp-
slagsboken »Medicinsk terminologi«, 
redigerad av Bengt I Lindskog och 
utgiven av Norstedts Akademiska 
Förlag. 
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Boken kommer med 
posten.

Tack alla ni som deltagit i boklot-
teriet genom att sända in vykort. Ni 
som inte vann den här gången, ge 
inte upp! Det kommer fler chanser 
med nya spännande böcker.
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