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Omfattande
uppslagsverk om
brännskadevård

David N Herndon, ed. Total burn
care. 597 sidor. London: W B Saun-
ders, 1996. ISBN 0-7020-1827-9.

Recensent: Folke Sjöberg, docent,
brännskadeavdelningen, hand- och
plastikkirurgiska kliniken samt aneste-
si- och intensivvårdskliniken, Univer-
sitetssjukhuset, Linköping.

Författaren professor David Hern-
don, verksam vid Shriners Burn In-

stitute (Hospital for Crippled Children)
i Galveston, Texas, USA, har i denna
bok försökt skapa ett heltäckande upp-
slagsverk för den brännskadeintressera-
de läkaren och sköterskan och i de fles-
ta stycken har han lyckats utomordent-
ligt väl.

Slagsida åt det amerikanska
Hans omfattande erfarenhet av fram-

för allt barnbrännskador gör motsva-
rande kapitel i boken extra intressanta.
Författarens forskningsbakgrund inom
brännskadegebitet gör att boken har ett
stort djup i detta avseende, även om ur-
valet av medförfattare i viss mån rekry-
terats från grupper med uppfattning lik-
nande hans egen. Bland annat saknas
emellanåt representation från andra
världsdelar. Det finns intressanta be-
handlingsalternativ också utanför USA,
och dessa borde finns med i ett verk som
skall anses heltäckande. Avsnittet om
intensivvårdsrelaterade frågor måste
också anses bra belysta med hänsyn ta-
gen till att detta inte är en ren intensiv-
vårdsbok.

Boken omfattar 60 kapitel som är
skrivna av 82 internationellt mer eller
mindre kända författare, huvudsakligen
från USA, men några också från Eng-
land, Österrike, Australien och Japan.
Boken är uppdelad i nio sektioner.

Introduktionssektionen poängterar
teamtänkandet i brännskadevården, där
patientens olika behov tillfredsställs via
de olika i brännskadeteamet ingående
vårdgivarnas speciella kompetens. Det
multidisciplinära angreppssättet för
vård av denna utsatta patientgrupp beto-
nas boken igenom. Den fortsatta epide-
miologiska redovisningen av brännska-

dedata från USA har kanske begränsat
värde för den svenske läsaren även om
den därpå följande behandlingsresul-
tatssammanställningen är mycket in-
tressant.

Heltäckande
om brännskadevård
Det andra avsnittet berör tidig be-

handling och inkluderar speciellt delar
som katastrofplanering, kommunika-
tion, transport, utrustning och beman-
ning. Den prehospitala behandlingen
inklusive tidig vätskebehandling är väl-
belyst även om de engelska vätskeer-
sättningsalternativen lyser med sin
frånvaro och en mer fullständig diskus-
sion om kolloiders betydelse i detta av-
seende saknas. Kapitlet om »The patho-
physiology of the burn shock and the
burn edema» är synnerligen välskrivet
och intressant att läsa.

Det tredje avsnittet är centrerat runt
brännskadesåret. Här finns avsnitt som:
brännskadesårets patofysiologi; poli-
klinisk brännskadebehandling; bedöm-
ning och sårbehandling; sårinfektioner;
hudbanker och andra hudersättningsal-
ternativ. Här noterar man att boken är
författad av många olika författare i det
att rikligt med upprepningar förekom-
mer. Det fjärde avsnittet, ett av bokens
bästa, berör inhalationsskador. Här no-
terar man, jämfört med svenska rekom-
mendationer (Giftinformationscentra-
len), en mer konservativ inställning till
hyperbar syrgasbehandling av kolmon-
oxidförgiftningar.

Det femte avsnittet, bokens mest
omfattande, har ett något brokigt inne-
håll där kanske vissa avsnitt skulle pas-
sa bättre i andra delar av boken. Avsnit-
tet, som kallas »traumasvaret» innehål-
ler kapitel om: sirs, nutritionseffekter
på det metabola traumasvaret; module-
ring av traumasvaret; nutrition till den
brännskadade patienten, mineralom-
sättningen; vitaminbehov; hypofosfat-
emi; muskuloskeletala effekter; im-
munsvaret och strategier för interven-
tion; hematologiska och akutfasreaktio-
ner; multipel organsvikt och dess be-
handling i förhållande till respektive or-
gan; fortsatt patofysiologi vid bränn-
skador, omvårdnadsdetaljer, och bränn-
skador hos gamla och barn.

Ett mycket läsvärt avsnitt är den sjät-
te sektionen som belyser elektriska-,
kyl-, kemiska- och strålningsskador.
Exfoliativa och nekrotiserande mjuk-
delsskador är också representerade.

De sista tre sektionerna berör de kli-
niskt och för slutresultatet av behand-

lingarna så viktiga avsnitten rehabilite-
ring, rekonstruktion och psykologi.
Dessa avsnitt framstår som speciellt
viktiga i det att motsvarande kunskap är
svår att finna i andra sammanhang än
bokkapitel, och uppdaterade, heltäck-
ande sådana inom detta område är få.

Däremot är inte avsnittet om narkos-
givning till brännskadad patient lika
välskrivet, trots kaptielförfattarnas fina
rykte. Dels är avsnittet behäftat med
många upprepningar av vad som skri-
vits i andra delar av boken, dels beskrivs
anestesigivningsteknikerna mest i ge-
nerella termer och är sällan inriktade
specifikt på brännskadeproblematiken.

Avsnittet om brännskadesmärta är
välskrivet och behandlar de modernaste
smärtlindringsteknikerna i ett multidis-
ciplinärt perspektiv. Detta avsnitt är en
av de bättre i boken.

Sammanfattningsvis kan sägas att
även om boken brottas med en del smär-
re missar så har författaren redan i förs-
ta editionen väl lyckats förse läsaren
med en heltäckande bok om brännska-
devård. •

Klassiker om
klinisk kemi
i ny omarbetad
upplaga

P O Ganrot, Anders Grubb, Johan
Stenflo. Laurells klinisk kemi i prak-
tisk medicin. 7:e upplagan. 676 sidor.
Lund: Studentlitteratur, 1997. Pris ca
1 080 kr. ISBN 91-44-00490-7.

Recensent: Elvar Theodorsson, pro-
fessor och verksamhetschef, institutio-
nen för klinisk kemi, Universitetssjuk-
huset i Linköping.

Boken »Laurells klinisk kemi i prak-
tisk medicin» är bland de vanligas-

te böckerna, alla kategorier, på vårdav-
delningar, mottagningar och vårdcen-
traler i Sverige. Den har vunnit denna
välförtjänta position under sin 30-åriga
historia och utveckling och visar där-
med också den stora betydelse som la-
boratoriemedicinsk diagnostik har i det
dagliga sjukvårdsarbetet. I de senaste
upplagorna – speciellt den allra senaste
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– har innehållet breddats med material
från flera laboratoriemedicinska speci-
aliteter och inkluderar nu även material
från klinisk immunologi, klinsk farma-
kologi och toxikologi.

Författarna är företrädare för svensk
laboratoriemedicin och även för pa-
tientvårdande specialiteter från olika
delar av landet.

Kr aftigt omarbetad
Bokens samtliga avsnitt har under-

kastats översyn, och flera har nyskri-
vits. Indelningen i kapitel har lycko-
samt förändrats i syftet att presentera in-
nehållet i en mer logiskt konceptuell
struktur. Boken har tryckts i två spalter
med något mindre typsnitt än tidigare.
Detta har givit större läsbarhet trots det
mindre typsnittet och samtidigt möjlig-
gjort en ökad informationsmängd, även
om bokens samlade antal sidor har
minskats. Bokens grafiska utformning
är i övrigt mycket traditionell och ligger
tyvärr många år efter motsvarande pro-
dukter i den anglosaxiska litteraturen.

Avsnitten om spinalvätska, markö-
rer för myokardskada, tumörmarkörer,
medfödda metabola sjukdomar och be-
roendesjukdomar är kraftigt omskrivna
och utvidgade. Nya avnitt har tillkom-
mit om diagnostik av allergi och auto-
immuna sjukdomar. 

»Laurells klinisk kemi i praktisk me-
dicin» representerar, enligt min uppfatt-
ning, sett i ett nordiskt perspektiv den
mest aktuella, kompakta och relevanta
sammanfattningen av specialiteten kli-
nisk kemi. Den senaste revisionen har
ytterligare befäst denna position.

En uppslagsbok
Boken var från början en uppslags-

bok och har fortfarande denna inrikt-
ning. Trots detta har den under hela ti-
den använts i undervisningen av medi-
cinstudenter och andra kategorier sjuk-
vårdspersonal i laboratoriemedicin/kli-
nisk kemi. Liksom specialiteten klinisk
kemi inriktas boken på att bygga kun-
skapsbroar mellan grundläggande bio-
kemi och laboratorieteknik å ena sidan
och patientvårdande specialiteter å den
andra. I denna balansakt lutar boken
mer åt biokemihållet än åt det kliniska.
Detta val av inriktning delar den med
många internationella böcker, men skil-
jer sig från inriktningen i Storbritannien
där motsvarande läroböcker lutar mer åt
det medicinsktdiagnostiska hållet.

I denna tid av ökad vikt vid kost-
nads–nyttoperspektivet inom diagno-
stiken kan man i boken sakna mer om-

fattande uppgifter om den diagnostiska
sensitiviteten och specificiteten för de
olika diagnostiska metoderna i olika pa-
tientpopulationer.

Ytterligare är de generella avsnitten
om biologisk och analytisk variation
samt om preanalytiska faktorer för kor-
ta för att ge den kunskapstäckning som
dessa ämnen är värda sett i ett sjuk-
vårdsperspektiv.

Författare av medicinska böcker i
allmänhet och böcker om laboratorie-
medicin i synnerhet ställs i dag inför
många nya principiella frågeställningar
om böckernas form och inriktning till
följd av utvecklingen av principerna för
medicinsk utbildning och fortbildning,
t ex problembaserad inlärning och evi-
densbaserad medicin. Gränserna mel-
lan traditionella utbildningsämnen sud-
das ut, och många tidigare specifika äm-
nen lärs nu ut tillsammans integrerade i
block. Kurser som tidigare dominera-
des av traditionella föreläsningar består
i växande utsträckning av problem- och
patientrelaterat kunskapssökande i oli-
ka informationskällor. Detta ställer nya
krav på den medicinska baslitteratur
som används i undervisningen. Den lit-
teratur som ligger i den medicinska
kunskapens huvudfåra och utmärker sig
i förmågan att förmedla information,
förståelse och helhetssyn som täcker
många traditionella specialitetsområ-
den vinner studenternas gillande. Det är
t ex ingen slump att »Läkemedelsbo-
ken» med sin bredd, aktualitet och sitt
klara språk har vunnit så stor popularitet
bland studenter.

»Laurells klinisk kemi i praktisk me-
dicin» försvarar med den aktuella revi-
sionen sin självklara roll som uppslags-
verk i klinisk kemi och som grundläg-
gande litteratur för laboratoriemedicin. 

Ovisst om boken
lämpar sig som lärobok
Det är i min uppfattning mer osäkert

om boken i sin nuvarande form fortfa-
rande blir lika aktuell som lärobok i kli-
nisk kemi för medicinstudenter och an-
nan sjukvårdspersonal. De läroböcker i
biokemi som medicinstudenter använ-
der har under senare år fått allt större
klinisk tyngd, och moderna läroböcker
i invärtesmedicin skriver mer insikts-
fullt om laboratoriemedicin och klinisk
kemi än tidigare. Det krävs därför nu
större modern pedagogisk ådra än tidi-
gare i den litteratur som vill fungera
som ett centralt läromedel i integrerade,
problem- och evidensbaserade medi-
cinska utbildningar. •

Ny medicin-
historisk lärobok
i gammal stil

Carl-Magnus Stolt. Kaos och kun-
skap. Medicinens historia till år 2000.
288 sidor. Lund: Studentlitteratur,
1997. ISBN 91-44-00098-7.

Recensent: Bengt ILindskog, pro-
fessor emeritus i medicinhistoria, Kö-
penhamns universitet.

Undervisning i medicinens historia
har under 1900-talet i Sverige en-

dast givits i frivillig a kurser. Ämnet har
inte varit obligatoriskt. Det finns inte
heller några tecken som tyder på att uni-
versitetsmyndigheterna kommer att
ändra på det. Marknaden för läroböcker
i ämnet torde därför inte höra till de
större. Desto mera lovvärt är det att
både förlag och författare ställt upp för
en ny bok.

Vilka är då de tänkbara användarna
av boken? Jag tror att i första hand är det
de som åtnjuter någon form av under-
visning, och det sker mera på sjukskö-
terskeskolor än på läkarlinjer. I andra
hand finns allmänt intresserade lekmän
som söker en väg in i ämnet. Denna ska-
ra vet vi mycket litet om. Den kategori
som anges på bokens baksida »i första
hand till medicinstuderande och färdiga
läkare» tror jag är en liten skara läsare
av denna bok.

Man kan sammanfattande säga att
det rör sig om personer som beräknas få
sin första djupare kontakt med ämnet.
För dem finns idag inga alternativa
böcker att köpa.

Referenser till olika tiders
läroböcker efterlyses
Medicinens historia är ju i princip

allt som hänt inom alla discipliner sedan
urminnes tider. Allt går inte att skildra i
en lärobok. I sitt urval beaktar en förfat-
tare att ämnet är behandlat tidigare fle-
ra gånger. Allt kan ju inte en läroboks-
författare själv ha forskat i. Förutom vår
sparsamma inländska produktion finns
det många gedigna utländska läroböck-
er sedan snart 200 år tillbaka. Det hade
varit önskvärt att författaren hade givit
läsaren några sådana referenser.

Men historien undergår omvärde-
ringar, vilket ofta syns tydligast i läro-
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