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N Y A B Ö C E RK

Utmärkt lärobok
om neurotrauma
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Antalet skalltraumafall har glädjan-
de nog minskat i Sverige de senas-

te åren. Samtidigt har behandlingsre-
sultaten förbättrats. Det går inte att peka
på någon enstaka orsak till denna för-
bättring. Omhändertagandet består av
en stor mängd åtgärder som alla måste
utföras på rätt sätt och i rätt ordning. Det
är många människor involverade i om-
händertagandet av en traumapatient:
ambulansmän, sjuksköterskor på akut-
mottagning och röntgenavdelningen,
anestesi- och intensivvårdssköterskor,
operationspersonal och läkare av
många olika specialiteter. För att för-
bättra omhändertagandet har man på
många sjukhus bildat traumateam som
kallas vid olyckor och där var och en vet
sin uppgift och teamledaren bestämmer
i vilken ordning saker och ting skall gö-
ras. Ett exempel på ett sjukhus som bor-
de stå som förebild är Karolinska sjuk-
huset, där man dels har en välfungeran-
de organisation, dels förstklassiga fy-
siska faciliteter i form av ett traumarum
i anslutning till ambulansintag och heli-
kopterlandningsplats. Vägg i vägg med
traumarummet ligger ett röntgenlabora-
torium med spiral-datortomografi samt
en operationssal. Den initiala behand-
lingen kan ske på ett ställe utan att pati-
enten behöver flyttas.

Stort behov
av utbildning
Av kostnadsskäl kan ett optimalt

traumaomhändertagande bara organi-
seras vid ett fåtal sjukhus, och detta
kommer att leda till en ökad centralise-
ring av traumavården. Av geografiska
skäl kommer emellertid många trauma-
offer även i framtiden att primärt om-
händertas på mindre sjukhus och sedan
transporteras vidare till ett traumacen-

ter. Ett problem blir därvid att var och en
på det mindre sjukhuset som tar hand
om traumafall får liten erfarenhet. Det
finns således ett stort behov av utbild-
ning. De ATLS(advanced trauma life
support)-kurser som efter amerikansk
förebild börjat anordnas i Sverige är ut-
märkta och intresset är mycket stort.

Praktiskt och teoretiskt
om hela omvårdnadskedjan
För den som vill lära sig mer om om-

händertagande av akuta neurotrauma-
patienter är »Trauma anesthesia and
critical care of neurosurgical injury» en
utmärkt lärobok. Den behandlar hela
kedjan från prehospitalt omhänderta-
gande, transport av svårt skadade pati-
enter inom sjukhuset, vilket kan vara ett
nog så svårt problem, till behandling på
sjukhuset. Tonvikten läggs på det initi-
ala omhändertagandet, luftvägar, cirku-
lation, vätskebehandling. Det gäller att
behandla patienten utan att öka risken
för sekundära skador, t ex att säkra luft-
vägen utan att förvärra en nackskada,
att upprätthålla ett acceptabelt perfu-
sionstryck utan att blodtrycket blir så
högt att ett eventuellt hjärnödem förvär-
ras, att tillföra blod och vätska utan att
ge för mycket fritt vatten så att hjärnan
svullnar. Speciellt kapitlet om vätske-
behandling vid neurotrauma förtjänar
att nämnas för sin pedagogiska klarhet.
Förutom att boken är praktiskt inriktad
ges också den teoretiska bakgrunden.
Varje kapitel avslutas med en kort sam-
manfattning.

För anestesiologer
och traumaintresserade
Denna lärobok vänder sig i första

hand till anestesiologer men den kan
utan vidare rekommenderas till alla
traumaintresserade läkare.•

Allmänna
opinionen över-
röstade veten-
skapliga beslut
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Marcia Angell, läkare och redaktör
på New England Journal of Medi-

cine, kom att intressera sig för
bröstimplantat med anledning av två
manuskript som sändes in till hennes
tidskrift, det ena 1992 och det andra
1994. I det första av dessa manuskript
gav David Kessler, en hög tjänstemän
på FDA (Food and Drug Administra-
tion), en bakgrundstäckning till varför
FDA hade förbjudit användandet av si-
likonfyllda bröstimplantat i USA.

Då Marcia Angell gick igenom ma-
nuskriptet insåg hon att beslutet inte var
baserat bara på vetenskap utan också på
den allmänna opinionen och politiska
stämningar. Hon insåg att konsekven-
serna av FDAs beslut kunde bli betyd-
ligt mer vidsträckta än vad Kessler och
FDA ansåg, och hon publicerade också
en ledare i New England Journal of
Medicine med den innebörden.

I USA kom FDAs beslut att följas av
en serie stämningar och domstolsför-
handlingar vid vilka kvinnor som fått
bröstimplantat inopererade begärde
stora ersättningar för de skador de ansåg
sig ha fått. Domstolarna dömde också ut
mycket stora belopp till ett stort antal
kvinnor, det högsta var 25 miljoner dol-
lar. Situationen kom att bli ohållbar för
producenterna för bröstimplantat, vil-
ket ledde till att de avsatte totalt 4,25
miljarder dollar som skulle fördelas
bland kvinnor med skador av bröstim-
plantat. Produktionen av bröstimplantat
upphörde eller förflyttades till länder
med annan lagstiftning.

Olyckliga konsekvenser
Det andra manuskriptet som fick
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