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Det kan väl inte vara lämp-
ligare än att så här inför Gustav
Giertz 90-årsdag (oktober
1996) få recensera en bok ut-
kommen av denne nestor inom
svensk urologi. Vi är flera ge-
nerationer svenska urologer
som fängslats av Gustavs fram-
trädande i olika sammanhang
med föredrag med titlar som
»Gustav bläddrar i gamla al-
bum» och som fått följa urolo-
gins utveckling i Sverige och
Norden med härliga bilder från
pionjärtiden.

För några år sedan donerade
också Gustav ett större antal
fotoalbum och pärmar med
samlad vetenskap som gåva till
Karolinska sjukhusets urolo-
giska klinik. Samlingen utgör
en unik, spännande och roande
historik över urologins utveck-
ling i Stockholm, Sverige och
Norden från Einar Key över
Johnnie Hellström till Gustavs
egen tid som urologins främste
företrädare i staden. Alltsam-
mans är noggrant samlat, beva-
rat och katalogiserat tillsam-
mans med Gustavs nyligen
bortgångna kära livsledsagar-
inna Ulla.

Spännande och
roande historik
Historiken finns nu utgiven

i bokform under titeln »Urolo-
gi i Sverige 1940–1990». Det
är en stimulerande och högin-
tressant läsning om de svårig-
heter som var förenade med att
bygga upp en ny enhet, där fö-
rebilder fick hämtas genom fli-
tiga studieresor till kontinenten
och till USA. Samtidigt ligger
här också inbakat en stor be-
undran för Johnnie Hellström,
som genom sin förståelse,
framsynthet och sitt hundra-
procentiga stöd betydde myc-
ket för planernas genomföran-
de. Gustav fick sedan Sveriges
första professur i urologi 1967.

Naturligtvis är texten skri-
ven mycket i jagform, men det-
ta är ju ofrånkomligt eftersom
Gustav är svensk urologis hi-
storia. Under rubriken »Medi-
cinska utmaningar» slutar Gus-

tav sin del av boken med en ge-
nomgång av utvecklingen
inom de flesta av urologins
sjukdomsfält.

En annan dominerande sek-
tion av boken är skriven av Åke
Fritjofsson, professor emeritus
och f d chef för urologkliniken
i Uppsala. Åke skriver framför
allt fängslande om utveckling-
en av urologin i Göteborg, allt-
ifrån sekelskiftet och fram till
våra dagar. Även hans sektion
innehåller en ingående, men
lättläst och ofta roande be-
skrivning av utvecklingen av
behandlingar av olika sjuk-
domstillstånd i urogenitalsfä-
ren.

Boken kompletteras med ett
avsnitt av Eric Lindstedt och
Sten Carlsson om urologin i
Sydsverige som berör utveck-
lingen inom Malmö–Lund–
Helsingborg-regionen. Eric
Lindstedt skriver också om ut-
vecklingen av njurmedicin i
Sverige. Slutligen berör Len-
nart Andersson tillsammans
med Milos Duchek, i en något
kortare uppsats, bildandet av
en urologisk klinik i Umeå.
Jämväl beskriver den numera
bortgångne Andreas Palmlöv
den begynnande urologiska
verksamheten på S:t Eriks
sjukhus i Stockholm.

Specialitet
i snabb utveckling
Boken är som sagt roande

och lättläst och högintressant
för alla som vill veta eller åter-
uppliva minnen av hur det var
den gång det begav sig. Det är
också stimulerande att se vilka
jättekliv utvecklingen av vår
specialitet tagit under de senas-
te gångna femtio åren. •
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Varje år skadas i Sverige
ungefär 800 000 individer. Ca
3 000 dör till följd av sina ska-

dor, och omkring 6 000 får be-
stående men. Hos individer
yngre än 40 år är trauma den
vanligaste dödsorsaken. Sam-
hällets kostnader för olycksfall
har uppskattats till 4 procent av
bruttonationalprodukten.

I USA orsakar trauma i åld-
rarna upp till 34 år fler dödsfall
än alla sjukdomar tillsammans.
Näst ateroskleros och cancer är
trauma den tredje vanligaste
dödsorsaken.

Nyvaknat intresse
i Sverige
Intresset för traumaomhän-

dertagande har tidigare varit
ganska svalt i Sverige. De se-
naste åren har vi glädjande
kunnat skönja ett nyvaknat in-
tresse. Kursverksamhet, ut-
bildningsdagar, översiktsarti-
klar, organisatoriska insatser
har bidragit till detta. En del
stora katastrofer i vårt närom-
råde, såsom tåg- och färje-
olyckor, har fäst uppmärksam-
heten på hur sårbart vårt sam-
hälle är. Ett påtagligt bevis för
en ökad satsning är de ATLS
(advanced trauma life sup-
port)-kurser som Svensk kirur-
gisk förening nu genomför i
landet.

När det gäller utbildnings-
litteratur inom traumatologi är
vi i stort sett hänvisade till ut-
ländsk litteratur, främst från
Tyskland, England eller USA.

»Traumabibel»
»Trauma management –

pitfalls and practice» av Wil-
son och Malt har nyligen kom-
mit ut i sin andra utgåva. Boken
är en bibel i traumasamman-
hang. Efter att ha läst igenom
boken fylls man av en känsla av
ödmjukhet gentemot författar-
na, som lyckats åstadkomma
något så komplett om trauma.
Inte minst fylls man av beund-
ran för en av redaktörerna, R F
Wilson, som själv skrivit 30
och medverkat i ytterligare 10
av de totalt 47 kapitlen i boken.
Hans fält omspänner så skilda
områden som posttraumatisk
lungsvikt, sepsis, metabolism,
kylskador, gynekologiskt trau-
ma och thoraxtrauma. Detta
med bibehållen aktualitet och
kvalitet! Den som själv försökt
skriva bokkapitel vet vilket
enormt arbete som ligger bak-
om.

Den mycket strama redige-
ringen av boken är mycket im-
ponerande. Varje kapitel är
upplagt på samma sätt med in-
troduktion, incidens och pato-

fysiologi, följt av diagnostik,
behandling och resultat. Varje
kapitel avslutas med en sam-
manfattning.

Inom varje underrubrik
finns angivet axiom och fall-
gropar. I slutet av varje kapitel
finns en lista med vanliga fel i
diagnostik och behandling. De
viktigaste punkterna i respekti-
ve kapitel summeras i tabell-
form.

Boken är rikligt försedd
med referenser. 100–150 är
vanligast, men t ex kapitlet om
ARDS (akut svår andningsin-
sufficiens hos vuxna) har över
300 referenser. Vad jag kan se
är de flesta mycket relevanta
och aktuella. Jag har personli-
gen inte läst första upplagan av
boken, varför jag inte kan göra
någon bedömning av föränd-
ringar och nyheter i andra upp-
lagan. Jag finner dock att bo-
ken är aktuell vad gäller t ex to-
rakoskopisk och laparoskopisk
diagnostik vid skador i bröst el-
ler buk. De patofysiologiska
avsnitten innehåller likaså det
senaste på området.

Didaktisk uppslagsbok
Boken inleds med allmänna

översiktskapitel bl a om vår-
den före ankomsten till sjuk-
hus, initial evaluering, återupp-
livning, blodersättning, aneste-
si, trauma hos barn och äldre.
De följande kapitlen täcker alla
områden från huvudet och ned-
åt. Kapitlen är i stort sett hel-
täckande av ämnet och konse-
kvent uppställda. Detta ger ett
didaktiskt plusvärde. Det är lätt
att snabbt tillgodogöra sig de
väsentliga punkterna i varje ka-
pitel. Boken kan därmed fun-
gera som en utmärkt uppslags-
bok, som man gärna återvänder
till.

Svagheter? Självfallet är
inte allt perfekt. Amerikanska
förhållanden skiljer sig från
skandinaviska. Relativt myc-
ket finns beskrivet om respira-
torvård, vilken hos oss av tradi-
tion sköts av anestesiologerna
men på större traumacentrum i
USA ingår i kirurgens revir.
När det gäller skelettskador
finns bättre operativa läro-
böcker. Det gäller i viss mån
även de andra kapitlen – angå-
ende tekniska operativa detal-
jer finns bättre bildmaterial i
konventionella operations-
handböcker. För den något er-
farne kirurgen däremot är bo-
ken perfekt som en uppdate-
ring och sammanfattning av
»state of the art».

Jag har under läsningen bli-
vit mycket förtjust i boken och
kan varmt rekommendera den
till alla kolleger som behandlar
trauma. Man behöver förstås
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