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D

en första upplagan av boken Reumatologi utkom
redan 2005. I den nya, tredje utgåvan har man förutom fem redaktörer (fyra professorer och en journalist) tagit hjälp av inte mindre än 57(!) medförfattare. Något
som borde bidra till ett gediget kunskapsunderlag inom ett
förvisso stort och omfattande område.
Boken ger med sina 475 sidor en god och lättillgänglig
kunskap inom reumatologin. Man har valt att inleda med ett
kapitel för att försöka definiera vad som menas med reumatologi, vilket man lyckas förhållandevis bra med. Sedan även
några inledande kapitel kring reumatologins historia, patientmötet och indelning av reumatiska sjukdomar. Sedan kapitel
om läkemedelsbehandling och differentialdiagnostik. För en

mer sammanhållen skrivning kring diagnostik och behandling
skulle det sannolikt vara en fördel om kapitlen ledundersökning, laboratoriediagnostik och bilddiagnostik flyttades framåt i boken och då hamnat efter kapitlen om läkemedelsbehandling och diff.diagnostik. Detta för att mer anpassa till den
situation som vi oftast hamnar i ute primärvården. Patienter
som söker med värk och smärta och där omhändertagandet
måste starta tämligen brett och öppet från början och sedan
snävas in. Kanske ett kapitel enbart med fokus på anamnes
och den initiala kliniska diagnostiken? I övrigt har man valt
att avhandla enskilda diagnoser i särskilda kapitel vilket ger en
god och sammanhållen beskrivning. Det är en välgärning att
man även ägnat ett helt kapitel till långvarig smärta. Något
som ju tillhör något av den vanligaste smärtproblematiken vi
hanterar i primärvården.
För den specialintresserade är boken väl värd en genomläsning och lär då ge en mycket god och bred kunskap på det
reumatologiska området. Mer sannolikt är väl att boken används som uppslagsbok och som sådan förtjänar sin plats i vårdcentralens bibliotek.
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