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Anmeldelser

Tips om medisinsk litteratur, andre bøker, filmer og elektroniske medier 
som bør anmeldes, sendes tidsskriftet@legeforeningen.no

Svensk lærebok i pediatri

Tor Lindberg, Hugo Lagerkrantz, red
Barnmedicin

2. utg. 589 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 
2003. Pris SEK 608
ISBN 91-44-02380-4

Denne boken er redi-
gert av to kjente 
svenske barneleger, 
og de 46 kapitlene 
er skrevet av til 
sammen 48 svenske 
kolleger. Det er ikke 
presisert i forordet 
hvem bokens 
målgruppe er, men 
jeg oppfatter den 

som en lærebok for medisinstudenter.
Boken er i sin helhet skrevet på svensk. 

Her er mange gode kapitler som gir godt 
oppdatert kunnskap med klar relevans for 
målgruppen. Man har f.eks. fått med et 
kapittel om ungdomsmedisin, et område 
som det nå i økende grad fokuseres på 
i skandinaviske barnemedisinske kretser. 
Under lesingen av boken måtte jeg imid-
lertid spørre meg selv om mange svenske 
medisinske og anatomiske uttrykk er godt 
nok kjent blant norske medisinstudenter til at 
teksten er forståelig. I hvert fall vil jeg tro at 
dette vil utgjøre en sperre for studenter med 
fremmedspråklig bakgrunn. Det faktum at 
den barnemedisinske terminen ved Universi-
tetet i Oslo i dag foregår på engelsk, vil nok 
også i noen grad begrense leserskaren.

Dernest er det en ulempe sett fra en norsk 
synsvinkel at det i boken gis opplysninger 
om sosialmedisinske regler, trygderegler, 
helselovgivning og praktisk organisering av 
barnehelsetilbudet som kun gjelder i Sverige.

Boken gir en på mange måter god intro-
duksjon til pediatrien. Men en medisinstu-
dent vil kanskje også være interessert i en 
bok som hun/han kan beholde som 
oppslagsverk for håndtering av barn i sine 
første år i allmennpraksis. Her synes jeg 
ikke boken er helt tilfredsstillende. Jeg 
savner flere konkrete retningslinjer for 
behandling av vanlige tilstander hos barn, 
som f.eks. medikamentregimer og -dose-
ringer. Slike er det svært få av og derfor 
forbauses man i betydelig grad over å finne 
en stor tabell (s. 398) med en rekke kardio-
logiske medikamenter som det sjelden eller 
aldri vil være aktuelt å ordinere i allmenn-
praksis.

Den boken jeg fikk til anmeldelse er 
innbundet i stive permer, og jeg er ikke 
kjent med om den finnes med myke permer. 
Den er trykt på god papirkvalitet, og inne-
holder en rekke relevante tabeller og illu-
strasjoner. Dog fortoner bokens layout seg 
noe «anemisk» i forhold til den mer spen-
nende formgivning man i dag kan finne 
i engelskspråklige læreverk.

Thor Willy Ruud Hansen

Barneklinikken
Rikshospitalet

Praktisk om pediatri 
for allmennpraktikere

Ole Sverre Haga
Hverdagspediatri

3. utg. 432 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 
2003. Pris NOK 379
ISBN 82-1500-190-4

Det er prisverdig at 
norske leger skriver 
norske fagbøker. I så 
måte er tredjeut-
gaven av Hverdags-
pediatri, forfattet av 
barnelege Ole 
Sverre Haga og 
anbefalt av Norsk 
selskap for allmenn-
medisin, et 

eksempel til etterfølgelse. Boken byr på en 
bred, differensialdiagnostisk og tiltaksrettet 
tilnærming til pediatriske problemstillinger 
og kontaktårsaker i allmennpraksis.

Siden forrige utgave i 1998, er deler av 
boken skrevet om og nye temaer lagt til. 
I første rekke gjelder det astma- og epilepsi-
kapitlene og omtalene av akutt syke barn på 
legevakt. I tillegg finnes kapitler om endo-
krinologi, barnerevmatologi, teamarbeid 
innen barnehabilitering, føtale alkohol-
skader, cerebrale synsforstyrrelser og tryg-
despørsmål.

Innledningsvis gis det råd og vink om 
møtet med barn og foreldre, undersøkel-
sesmetodikk, prøvetaking og behandling. 
Den kliniske delen omfatter et generelt, 
men omfangsrikt kapittel om temaer som 
spenner fra vekst, utvikling, ernæring og 
metabolske tilstander til krybbedød, 
miljøtrusler, omsorgssvikt og mishandling. 
Så følger mer tradisjonelle kapitler om 
ulike organsystemer og til slutt en gjennom-

gang av problemstillinger rundt vaksina-
sjonspraksis, helse hos innvandrere, anti-
biotikabehandling og trygderettigheter.

Dette er en lettlest oppslagsbok som gir 
svar på det aller meste. Innsiden av 
permene inneholder oversikter over hva 
legevaktkofferten bør inneholde og hvordan 
anafylaksi skal behandles. Men når tiden er 
knapp, er det ikke alltid man kan ta snar-
veien til svarene gjennom stikkordregis-
teret. Alminnelige opplagsord som utslett, 
hjernerystelse og blindtarmsbetennelse er 
utelatt, dog finner man frem i bl.a. 
innholdsfortegnelsen eller registeret over 
akutte tilstander. Det siste er imidlertid litt 
bortgjemt bak innledningskapitlet.

Forbedringspotensialet ligger i en 
middelmådig grafisk presentasjon. Gode 
tekster fortjener gode bilder, og spesielt 
hudkapitlet lider under mangel på illustra-
sjoner. Det er mange instruktive tabeller, 
men noen er overlesset med detaljer eller 
fremstår iallfall slik i liten skrift. Enkelte 
trykkfeil forekommer, men de er til å leve 
med. Ser man bort fra disse få innvendin-
gene, er dette en glimrende opplagsbok som 
bør få en fremskutt plass i reolene på lege-
kontorer og helsestasjoner. Også medisin-
studenter vil ha glede av å anskaffe den.

Tom Sundar
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Det er ikke akkurat 
flust av norske lære-
bøker om barnesyk-
dommer. Gode, 
kortfattede og 
samtidig tematisk 
gjennomgripende 
fremstillinger har 
ofte vært et savn for 
medisinstudenter, 
allmennleger og 

andre utenfor pediatrispesialiteten. Når det 
så dukker opp en fagbok som går utenpå det 
meste av det som til nå er utgitt på området, 
er det bare å ta av seg hatten, eller rettere 
sagt frakken.




