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Det är svårt att skriva en lä-
robok i anestesi- och intensiv-
vård med ambitionen att vara
någorlunda heltäckande. Att
begränsa volymen till A5-for-
mat och 400 sidor gör det inte
lättare, tvärtom.

Väl underbyggda
fakta
»Understanding anaesthe-

sia» vänder sig enligt förordet i
första hand till sjuksköterskor i
vidareutbildning men även till
läkarstuderande och till den
blivande anestesiologen. Bo-
ken är uppdelad i ett stort antal
(47) korta kapitel med för-
tjänstfulla nyckelord under
varje rubrik. Efter en kort intro-
duktion, som också berör anes-
tesins historia, repeteras till-
lämpad anatomi och fysiologi
på 25 sidor, vilket gör det till
bokens längsta kapitel. Fakta
som presenteras här är väl un-
derbyggda och begripliga, en
bra introduktion till ämnet.

Användbara i det
kliniska arbetet
Därefter berörs i stort sett

alla aspekter av specialiteten
anestesi och intensivvård. Ka-
pitlen om hematologi och blod-
transfusioner, andningssystem
och handhavande av apparatur
är fyllda med praktiska råd,
som är tillämpbara också i
svensk sjukvårdsmiljö.

Att presentera olika typnar-
koser i separata kapitel är ett
pedagogiskt riktigt grepp, vil-
ket tillsammans med bokens
format gör den användbar ute i
det kliniska arbetet.

Luftvägar och eventuella
problem med att hålla dessa
fria är centralt för alla som ar-
betar med anestesi och inten-
sivvård. Kapitlet som berör
detta är bra och innefattar ock-
så förslag på hur en »intuba-
tionsvagn» för akut bruk bör
vara utrustad.

Avsnittet om handläggning
och anestesi vid akuta ingrepp

och trauma är nyskrivet och
speglar det ökade intresset
bland anestesiologer för trau-
matologi.

Etikdiskussion
saknas
Det finns en väsentlig brist i

boken. Det saknas en diskus-
sion kring etik i vården, en frå-
ga som vi anestesi- och inten-
sivvårdsläkare konfronteras
med dagligen. Måste vi priori-
tera i vården och i så fall hur?
Hur noga bör vi informera pa-
tient och anhöriga då det gäller
anestesi och operationsrisker?
När bör/kan vi avstå från be-
handling? När bör vi avstå
från/avbryta hjärtåteruppliv-
ning? Dessa problemställning-
ar (och andra) bör finnas med i
varje lärobok i anestesi och in-
tensivvård och kan med fördel
integreras med mera traditio-
nellt kunskapsstoff.

Mer anestesi
än intensivvård
Sammanfattningsvis ger

boken en välskriven, kompri-
merad introduktion mera till
anestesi än intensivvård, mest
lämpad för blivande anestesi-
och intensivvårdssjuksköter-
skor. •
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Pris £ 102.50. ISBN 0-07-
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Laparoskopi är en teknik
som inom urologi ännu  »vän-
tar på sin sjukdom»  har det
sagts. Med en genomgång av
en rad användningsområden
såväl inom vuxenurologi som
inom pediatrisk urologi jävas
detta påstående i denna ny-
skrivna handbok. Boken är väl-
skriven och objektivt hållen.

För att citera inledningsor-
den: »Laparoscopy in urology,
after an initial phase of entusi-

asm, has entered a period of de-
clining interest. Is this the be-
ginning of the end for laparo-
scopic surgery in urology?»
Frågan får sitt naturliga svar
under genomläsning av boken.

Författarna ger oss en histo-
risk tillbakablick av de första
trevande försöken att applicera
endoskopisk undersöknings-
teknik och redogör för den
grundläggande teknologiska
utveckling som möjliggör en-
doskopi av idag.

Heltäckande
perspektiv
Som i alla amerikanska lä-

roböcker avhandlas basala
spörsmål såsom patienturval,
patientuppläggning, anestesio-
logiska och fysiologiska
aspekter vid pneumoperito-
neum. Tekniska aspekter som
sutur med och utan suturma-
skin samt komplikationer och
postoperativa problem belyses
och diskuteras. Den laparosko-
piska operationstekniken är
systematiskt avhandlad och
uppdaterad.

Varje separat ingrepp ägnas
ett kapitel, från relativt enkla
ingrepp som ligatur av v sper-
matica vid operation av variko-
cele och regional endopelvin
lymfkörtelutrymning vid pro-
statacancer till mer avancerade
ingrepp som nefrektomi och la-
paroskopisk blåskirurgi.

För en kirurg är små tips här
och var av mer värde än en teo-
retisk genomgång av funda-
menta, och häri ligger denna
handboks styrka. De olika del-
författarna bidrar till att olika
tekniska moment får en allsidig
belysning, t ex ägnas ett kapitel
åt att beskriva tekniken vid pe-
rineal radikal prostatektomi i
kombination med den inledan-
de laparoskopiska lymfkörtel-
utrymningen.

Bildmaterialet, som delvis
kunde ha varit av högre teknisk
kvalitet, kompletteras med
skisser, vilket gör boken lämp-
lig också som en ren opera-
tionsmanual.

Teknik med dålig
genomslagskraft
Som antytts inledningsvis

har den laparoskopiska tekni-
ken haft svårt att få fotfäste
inom urologin. Det saknas en
instegsoperation, en motsva-
righet till kirurgernas »lapgal-
la». Övriga för laparoskopisk
teknik lämpliga urologiska
åkommor förekommer anting-
en i låg frekvens eller kräver re-

lativt stor erfarenhet av laparo-
skopiska ingrepp.

Regional endopelvin lymf-
körtelutrymning, det i Sverige
för närvarande vanligaste lapa-
roskopiska ingreppet, har i
jämförelse med motsvarande
öppna operation svårt att hävda
sig vid en kostnad–nytta-ana-
lys.

Framtida potential
Vad är det då som talar för

att vi inte skall avskriva den la-
paroskopiska tekniken? Det är
framför allt att denna teknik
har en tveklös framtida potenti-
al. Denna bok förmedlar ett in-
tryck av den framtida operativa
vardagen med den laparosko-
piska tekniken. Jag kan därför
varmt rekommendera den till
varje urologklinik, även där
man ännu inte tagit upp meto-
den. •
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rådet, 1995. ISBN 91-85546-
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Demenstillstånden är lik-
som många andra tillstånd, så-
som hjärt–kärlsjukdom, osteo-
poros och urininkontinens,
vanliga inom geriatrisk medi-
cin. Ser man till demenstill-
ståndens betydelse som orsak
till institutionell vård blir detta
än mer uppenbart. Därtill kom-
mer att forskningen är intensiv
inom området – inte minst i
Sverige inom flera grupper i
forskningsfronten. Behovet är
därför stort att på ett sakligt och
överskådligt sätt sprida kun-
skaper till praktiskt verksam-
ma läkare.

State of
the art-dokument
1995 hölls i Stockholm en

state of the art-konferens med
ett 40-tal deltagare om olika
aspekter på demenssjukdomar-
na. Antalet deltagare från
Stockholm var stort, men även
forskningsgrupperna i Malmö/
Lund och Göteborg/Mölndal
var väl representerade. Under
ledning av en arbetsgrupp med
professor Bengt Winblad på
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