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❙ ❙ Boken »Specialistsjukvårdens juridik
2005« är ett resultat av ett omfattande
samarbete mellan jurister och medicina-
re av olika specialiteter. I författargrup-
pent ingår inte mindre än tio personer,
alla med olika kompetens och bakgrund
inom hälso- och sjukvården. Noteras kan
att samarbetet inom denna grupp skri-
benter även har resulterat i boken
»Allmänmedicinens juridik 2005«. 

Inte som alla andra
Det första man slås av när man öppnar
boken är att den är utformad och upp-
byggd på ett sätt som inte är alltför van-
ligt i den juridiska litteraturen. Detta är
inte en författningsbok, vilken i princip
uteslutande innehåller endast författ-
ningstexter och sökordsregister. Det är
inte heller fråga om en juridisk bok
bestående av djuplodande, rättsliga
resonemang. »Specialistsjukvårdens
juridik« bör enligt recensenten betrak-
tas närmast som ett verktyg för den som
inte är jurist, men som på grund av yrke
eller befattning är i behov av informa-
tion och vägledning i medicinsk-rättsli-
ga frågor. Grundtanken i boken synes
därför vara att försöka anpassa den ofta
svårtillgängliga juridiska informationen
till ett praktiskt användbart verktyg för
yrkesutövare i vårdvardagen. 

Enkelt språk och bra disposition
Boken är lättläst och lätt att använda
främst av den anledningen att den inte

fokuserar på rena författningstexter
utan på korta förklaringar av vad som i
boken kallas för »uppslagsord«. Dessa
uppslagsord utgörs av en mängd av de
begrepp, termer och frågeställningar av
medicinsk-rättslig karaktär som före-
kommer i hälso- och sjukvården. I
anslutning till förklaringen av ett
uppslagsord ges läsaren även möjlighet
att ta del av kommentarer av mer
djuplodande karaktär. Efter varje kom-
mentar redovisas även den egentliga
juridiska källan, dvs de lagar, förord-
ningar, föreskrifter eller allmänna råd
som är av betydelse för varje enskilt
uppslagsord. Med hjälp av dessa hän-
visningar kan läsaren gå vidare och för-
djupa sig i de fall där förklaringen och
kommentaren inte räcker till. Upp-
slagsorden återges i alfabetisk ordning,
och i bokens inledning finns ett register
bestående av samtliga uppslagsord med
sidhänvisningar, vilket gör det mycket
lätt att finna det man söker.

Det bör påpekas att recensenten inte
har vidtagit en fullödig juridisk gransk-
ning av uppslagsordens förklaringar
och kommentarer. En sådan typ av
omfattande utredning torde inte heller
vara nödvändig då Ewa Wressmark,
jurist vid Socialstyrelsen, har genom-
fört en juridisk granskning av texterna i
boken. Det skall även påpekas att juri-
dik är en färskvara som förändras kon-
tinuerligt, vilket gör att ett antal av de
texter som återfinns i 2005 års upplaga
inte kommer att utgöra gällande rätt
nästa år. Man bör därför se till att inför-
skaffa en ny upplaga i början av varje
år, eller på annat sätt hålla sig uppdate-
rad på förändringar i regelverket.

Användbart uppslagsverk för många
Recensentens slutliga bedömning är att
författarna har lyckats bra i sin strävan
att skapa en bok som är såväl innehålls-
rik som lättläst för den som inte är juri-
diskt skolad. Då det medicinsk-rättsliga
regelverket är omfattande och delvis
svårtillgängligt har boken goda förut-
sättningar att vara ett användbart
uppslagsverk för såväl yrkesverksam-
ma som ledningsansvariga inom hälso-
och sjukvården. Boken är omfattande
och innehåller förklaringar till och
kommentarer kring de centrala medi-
cinsk-rättsliga frågeställningar som
aktualiseras i hälso- och sjukvården. De
primära målgrupperna för boken torde
vara läkare verksamma inom sjuk-
husvården, chefsjuksköterskor, verk-
samhetschefer och andra som har fått i
uppgift att svara för enskilda led-
ningsuppgifter. »Specialistsjukvårdens
juridik« är definitivt en bra kun-
skapskälla och juridisk problemlösare
för den som befinner sig mitt i vårdvar-

dagen. Eftersom boken inte innehåller
några författningstexter rekommende-
ras innehavaren av denna bok att som
komplement använda någon av de tra-
ditionella författningsböcker som finns
på marknaden.
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»Medicinen och det mänskliga
handlar om vårdens etiska och
humanistiska kärna. Den lyfter
fram medicin och sjukvård som
ett moraliskt projekt och granskar
detta i ett kulturellt perspektiv
med exempel från såväl skönlit-
teratur som andra konstformer.
Här vidgas medicinens traditio-
nella naturvetenskapliga förkla-
ringsmodell till att också omfatta
en humanvetenskaplig förståel-
sekunskap med den lidande
människan i fokus.«

Ur bokens baksidestext  

VINN EN BOK!

Delta i vårt boklotteri!

Läkartidningens prenumeranter
inbjuds att delta i vårt boklotteri.
Denna gång lottar vi ut fem exem-
plar av Carl-Magnus Stolts bok
»Medicinen och det mänskliga«
från Natur och Kultur. Allt du behö-
ver göra är att sända oss ett vykort
med ditt namn, adress, postnr,
postort och prenumerationsnum-
mer före den 23 september 2005.

Namnen på de fem vinnarna publi-
ceras i Läkartidningen och på
www.lakartidningen.se


