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»Obstetrik och gynekologi« kom ut i nio upplagor
med Sam Brody som författare, från 1970 till 1993. Det
är fler upplagor än för någon av de övriga tre titlarna.   

– Det har varit ett ämnesområde som utvecklats
mycket snabbt. Viktiga förändringar gällande aborter,
liksom den socialmedicinska biten, endokrinologin
och hela biten med preventivmedel har gjort det nöd-
vändigt att komma ut med nya utgåvor regelbundet och
med ganska få års mellanrum. Dessutom har genetiken
tillkommit som ett viktigt område, säger Sam Brody.  

Paradoxalt nog är det just »Obstetrik och gynekologi«,
med flest nya och reviderade upplagor, som är den av de
fyra stora svenska läroböckerna för medicinsk grundut-
bildning som först försvinner från litteraturlistan. 

– Det känns mycket tråkigt. Om det beror på bris-
tande intresse från förlaget eller brist på skribenter
vet jag inte, säger Sam Brody.    

B oken »Psykiatri« behöver dock inte stå och
falla med sin enda författare: professor Jan-
Otto Ottosson. Han ensam stod för den första
utgåvan, som kom 1983. Han har ensam an-

svarat för innehållet i samtliga nya utgåvor – förvisso
med hjälp av synpunkter från sakkunniga inom olika
områden – och har inga planer på att sluta. Den senaste
reviderade upplagan, den sjätte, gavs ut 2004. 

– Jag fortsätter så länge jag är engagerad och tycker
att jag kan göra ett gott arbete. Eftersom jag fortfaran-
de fungerar som handledare och följer forskningen på
området, vet jag var kunskapsluckorna finns och kan
täppa till dessa i nya upplagor, säger Jan-Otto Ottosson. 

Det är en fördel med att vara ensam författare till en
bok inom just psykiatri, menar han.  

– Psykiatrin har varit splittrad i olika skolor, en bio-
logiskt inriktad och en psykodynamiskt inriktad. Jag

tyckte redan från början att det var viktigt att brygga
över dessa olika skolor, säger Jan-Otto Ottosson. 

I slutet av 1970-talet fanns det en engelsk lärobok i
psykiatri som var alltför omfattande och ämnad för spe-
cialister på området, samt en norsk bok som var mer in-
riktad på resonemang och mindre på rena fakta. Ingen
av dessa var speciellt lämplig att använda i psykiatrikur-
sen på läkarutbildningen, menar Jan-Otto Ottosson.
Det behövdes helt enkelt en svensk lärobok på området. 

– Jag hade samlat på mig ett par sabbatsterminer,
och dessa använde jag till att börja skriva läroboken i
psykiatri. Det visade sig också att det fanns ett stort
sug efter en sådan bok; redan efter ett år var den slut-
såld, säger Jan-Otto Ottosson.  

Under de drygt 20 år som »Psykiatri« kommit ut i nya
upplagor är innehållet rörande psykopatologin i stort
sett detsamma sedan starten. De stora förändringarna
har gällt förståelsen för bakomliggande orsaker, kun-
skapen om neurokemin och möjligheterna att avbilda
hjärnan och dess aktivitet. Även psykofarmakologin och
psykoterapin har genomgått stora förändringar som lett
till behov av reviderade upplagor av »Psykiatri«. 

– Hela området psykiatri gällande behandling har
blivit evidensbaserat, och jag har haft stor nytta av
SBUs genomgångar vid nya upplagor, säger Jan-Otto
Ottosson. 

För att psykiatrin ska behålla en stark position vid
sidan av andra medicinska ämnen under grundutbild-
ningen och alla läkare ska få tillräckliga kunskaper i
psykiatri behövs en omfattande svensk lärobok i äm-
net, menar Jan-Otto Ottosson. Han tror därför att bo-
ken »Psykiatri« har en viktig roll att fylla i framtiden. 

Peter Örn
frilansjournalist

SERIENS NUTI-
DA UTSEENDE.

Framtiden är ljus 
för den medicinska
läroboken
Det pågår en ständig diskussion om vilken roll de
tryckta läroböckerna kan få i konkurrens med nya
elektroniska publiceringsmöjligheter, men att helt
avstå från att ge ut nya tryckta utgåvor har det aldrig
varit tal om. Det uppger förlaget Liber, som har de fyra
tungviktarna inom psykiatri, kirurgi, internmedicin
samt obstetrik och gynekologi i sin utgivning.   

– Så länge de utbildningsansvariga och läroboksför-
fattarna anser att studenterna har nytta av en hand-
fast lärobok kommer de stora medicinska läroböcker-
na på svenska att finnas kvar, säger Eva Houltzén
Hammarberg, som är produktutvecklingschef för
facklitteratur på Liber. 

Liber ger bland annat ut »Psykiatri«, »Kirurgi« och »In-
ternmedicin« (se separat artikel), och har också gett ut
»Obstetrik och gynekologi« fram till 1999, då den sista
nytryckningen gjordes. Den senast reviderade uppla-
gan är från 1993, och någon ny upplaga planeras inte. 
– Jag vet att man tidigare försökte samla författare till
en ny upplaga. Varför det inte lyckades vet jag inte, sä-
ger förläggaren Björn Stenberg, som ansvarar för ut-
givningen inom medicin och vård. 

Diskussionen om den tryckta bokens framtid vid sidan
av elektroniska publiceringsmöjligheter finns alltid
med då nya upplagor är på tal. En grundläggande förut-
sättning är att alla produkter som ges ut ska vara eko-
nomiskt lönsamma. Det kravet når »Psykiatri«, »Kir-
urgi« och »Internmedicin« upp till, men hur lönsam-
ma dessa är vill förlaget inte avslöja. Något hot mot de
tryckta versionerna tycks inte finnas i dagsläget. 

– De kommer att finnas kvar inom en överskådlig
framtid. Det finns en uppfattning om att det behövs
svenska böcker i dessa ämnen, böcker som samlar
grundläggande kunskap inom ämnesområdet och som
kan användas som en uppslagsbok under hela livstiden. 
– Det relativt höga priset för tryckta böcker är en fråga
som alltid finns med i diskussionen, och studenter är en
priskänslig målgrupp. Ju tjockare en bok är, desto dyra-
re blir den. Prisfrågan kan påverka omfattningen av ex-
empelvis fyrfärg i böckerna, men aldrig innehåll eller
pedagogisk kvalitet, säger Eva Houltzén Hammarberg.

Redan idag används Internet som ett komplement till
bokutgivningen, berättar Björn Stenberg. 

– För den senaste utgåvan av »Psykiatri« har vi lagt
ut referenser till innehållet på Internet. I övrigt ser jag
Internet främst som en framtida möjlighet till olika
pedagogiska grepp som komplement till de tryckta
böckerna. Det kan kanske handla om att komplettera
med rörliga bilder på en speciell webbplats för en be-
stämd bok, säger Björn Stenberg.  

Peter Örn 
frilansjournalist




