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Svårförståeligt
och tråkigt
om urologisk
laserkirurgi

Alfons G Hofstetter, ed. Lasers in
urological surgery. 158 sidor. Berlin–
Heidelberg–New York: Springer Ver-
lag, 1997. Pris DM 98. ISBN 3-540-
62452-X.

Recensent: Torgny Windahl, kli-
nikchef, urologiska kliniken, Region-
sjukhuset, Örebro.

Alfons Hofstetter är onekligen en
förgrundsgestalt  inom urologisk

laserkirurgi, och han var den som i bör-
jan av 1980-talet väckte mitt intresse för
området. Det var därför med stora för-
hoppningar jag tog del av hans bok »La-
sers in urological surgery».

Boken inleds med ett kapitel som
berör laserfysik. Kapitlet är välskrivet,
men för den som inte tidigare har en
hygglig inblick i laserfysik så är det
alltför komprimerat och svårförståe-
ligt. Det finns mer lättåtkomlig laserfy-
sik som man kan tillägna sig på annat
håll.

Bra översikt 
över risker
Ett kapitel berör säkerhetsfrågor.

Det ger en mycket bra översikt över de
risker man bör tänka på vid laserkirurgi,
men jag saknar en diskussion kring
rökgasexponering och lämpliga utsug.
Detta är problem som ofta dyker upp på
operationssalen och som kräver specifi-
ka åtgärder.

Kliniska tillämpningar
ägnas mest utrymme
Större delen av boken berör natur-

ligtvis kliniska tillämpningar men är ty-
värr tråkigt skriven. Man får en känsla
av att texten är hämtad direkt från tidi-
gare producerade diabilder. Referenser-
na är huvudsakligen tyska och har ett
mycket begränsat urval.

Det vanligaste användningsområdet
för urologer vad gäller laserkirurgi är
sannolikt i samband med stenkirurgi,
och detta ägnas obetydligt mer utrym-
me än t ex bilharzia, vilket är anmärk-
ningsvärt. Graham Watsons grundläg-

gande arbete inom laserutvecklingen på
stensidan nämns inte vare sig i löpande
text eller referenser.

Olika tekniker
redovisas
Tio olika lasertekniker för behand-

ling av benign prostatahypertrofi redo-
visas översiktligt men tämligen okri-
tiskt.

Det stora utbudet av tekniker som i
många fall sprids utan att man gjort or-
dentligt randomiserade jämförande stu-
dier av olika teknikers för- och nackde-
lar tror jag är en orsak till att lasertekni-
ken många gånger kommit i vanrykte.
Här finns behov av självrannsakan ef-
tersom lasertekniken tyvärr är behäftad
med relativt stora investeringskostna-
der både på maskin- och utbildningssi-
dan.

Ett förhållandevis långt avsnitt ägnas
åt laparoskopisk lymfkörtelutrymning
vid prostatacancer, med en ganska de-
taljerad beskrivning av tekniken. Det
förefaller som om användandet av la-
serteknik här skulle ha fördelar jämfört
med konventionell laparoskopisk tek-
nik, men detta är ofullständigt redovi-
sat. 

Dessutom uppges att man i samband
med laseroperation enbart behöver en
assistent i jämförelse med öppen lym-
fkörtelutrymning där man i Tyskland
uppenbarligen har två eller tre assisten-
ter!

Fotokemisk diagnos och behandling
av blåstumörer behandlas i ett kapitel
och framställs mycket positivt, man

skriver t ex att »PDT is an excellent mo-
dality for the curative treatment of su-
perficial malignancies». Teoretiskt
finns onekligen stora möjligheter, men
värdet av tekniken är ännu inte bevisat,
och dosimetriproblemen behandlas inte
alls. 

Bättre böcker
finns i ämnet
1994 utkom tredje utgåvan av en bok

med samma namn »Lasers in Urologi-
cal Surgery» på Mosbys förlag, och den
är väsentligt trevligare att läsa och be-
tydligt bättre genomarbetad, varför jag
för den intresserade rekommenderar ett
annat val än ovanstående.•

Lättillgänglig
dansk patient-
information
rätt i tiden

Hanne Haxthausen, Niels Kaarsberg,
red. Patientvejledningen 1997/98. 
520 sidor = två pärmar, 52 flikar. Kö-
penhamn: Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck, 1997. Pris 699 dkr. ISBN 87-17-
06772-3.

Recensent: Bertil Marklund, med dr
och distriktsläkare, FoU-enheten, Pri-
märvården Halland.

Vi vet ju alla hur spända, och många
gånger »blockerade», patienterna

är i mötet med läkaren. Av denna anled-
ning behövs det många gånger kom-
pletterande skriftlig information.

»Patientvejledningen» består av två
pärmar med informationsmaterial som
läkaren kan ge patienten i samband 
med konsultationen. Patientinforma-
tion finns framtagen för 45 olika sym-
tom/ diagnoser, vanliga i allmänmedi-
cinsk verksamhet samt sju informa-
tionsblad om prevention/vaccination.
Varje information är upptryckt i tio ex-
emplar.

Det finns färdigt beställningskort för
fler informationsblad.

Årlig revidering
Informationen om varje symtom/

diagnos är författad av en specialist på
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området. Informationsbladen består
som regel av två A5-sidor men tyngre
diagnosgrupper som hypertoni och ast-
ma omfattar fyra A5-sidor.

Några återkommande rubriker för
de olika symtomen/diagnoserna är:
vilka undersökningar som görs, hur
vanlig sjukdomen är, symtombeskriv-
ning, hur sjukdomen uppkommer, vil-
ka varningssignaler som finns, be-
handlingsalternativ, hur diagnosen
ställs, prevention och adress till intres-
seförening.

Under behandlingsrubriken berättar
man kort om såväl farmakologisk som
icke-farmakologisk behandling. Gene-
riska namn blandas med produktnamn i
ett oklart mönster. »Patienvejledning-
en» kommer att revideras varje år för att
vara aktuell även i en snabb medicinsk
utveckling. 

Finansieringen bygger på annonser
om läkemedel.

Bra hjälpmedel för ökad
patientinf ormation
Innehållet är homogent, lättillgäng-

ligt och av hög medicinsk klass. Det
finns dock detaljer i informationen som
kan diskuteras, tex att appendicit,
gallsten och njursten tas upp som orsa-
ker till förstoppning medan tex colon
irritabile, dehydrering, laxativmissbruk
och hypotyreos inte nämns.

Förstoppning som läkemedelsbi-
verkning anges för morfin och Ketogan,
vilket förvisso är sant men denna pati-
entgrupp är liten i jämförelse med anta-
let patienter som får förstoppning på
grund av kalciumantagonister respekti-
ve antidepressiva medel.

När det gäller inställningen till att
sluta röka i ett av kapitlen anbefalls att
»tobakskonsumtionen bör kraftigt re-
duceras eller helst upphöra». I en
svensk text skulle man inte tveka att fö-
reslå »rökstopp»!

Så gott som
heltäckande
De drygt 50 rubrikerna ger en hel-

täckande bild av den verksamhet vi har
i primärvården, och det är endast ett få-
tal symtom som saknas, tex diarré och
halsont. 

Det är med andra ord ett mycket bra
initiativ som våra danska kolleger tagit
genom att skapa en likartad och uppda-
terad medicinsk information som kan
spridas över hela landet.

Det ligger rätt i tiden att på detta vis
stärka patientens ställning och höja kva-
litén i vår patientinformation. •

Nutritionsboken
par preference

Martin Eastwood. Principles of hu-
man nutr ition. 565 sidor. London:
Chapman &Hall, 1997. ISBN0-412-
57650-3.

Recensent: Henry Nyhlin, docent
och överläkare, medicinkliniken, Norr-
lands Universitetssjukhus, Umeå.

Martin Eastwood, har varit en ledan-
de gestalt inom brittisk gastroen-

terologi under tre decennier. Han har
spänt över ett stort område från klinisk
forskning, speciellt funktionella tarm-
sjukdomar, till basal naturvetenskaplig
verksamhet som biokemist inom fiber-
och gallsyrekemi. Nutrition har alltid
befunnit sig i skärningspunkten för in-
tressena, och nu efter sin pensionering
har han publicerat sin bok i nutrition.
Det är en givande läsning.

En spännande vetenskap
Han lyckas förmedla sin fascination

över naturens enkla principer på ett så
sammansatt och komplicerat område
som nutrition. I boken framställer han
nutrition som en spännande vetenskap
som har förgreningar in i biologin, an-
tingen som ursprung eller mottagare av
nutrition, in i sociologin, medicinen och
matlagningskonsten (kulinarisk nutri-
tion). Det är en jättelik ansats att försö-
ka täcka hela detta fält, få har den kun-
skapsbredd som krävs och än färre kan
berätta om det. Martin kan. 

Kultur ellt perspektiv
på ätvanor och dietråd
Boken är indelad i fjorton kapitel,

vardera med en avslutande sammanfatt-
ning och mycket aktuell referenslista.
Som sig bör börjar boken med födans
historia och en alldeles särskild del om
Skottlands ätvanor i historiskt nutritio-
nellt perspektiv. Flera av kapitlen ger en
basal detaljerad tillgänglig naturveten-
skaplig kunskap 

Mycket intresse ägnas nutritionssta-
tus. Vad är nutritionsbehov och hur be-
räknas de? Och framför allt, behov av
vad? Som gastroenterolog och kliniker
har Martin en allt annat än stereotyp syn
på olika sjukdomstillstånds olika be-
hov, vilket får ytterligare belysning i ett
alldeles eget kapitel. Dietråd ses i ett
kulturellt perspektiv alltifrån Gamla

testamentet och Koranen och det är en
intressant läsning hur olika länder lyc-
kas formulera sina behov så att de till-
gängliga resurserna svarar upp mot
dem. 

Metodologi med
humoristiska inslag
Metodologien har stor plats – hur

mäter man intag, behov, förluster? Och
för alla dem som sysslar med registre-
ring och forskning inom nutrition är bo-
ken en livgivande källa att ösa ur. Nog
märks det att Martin har varit handleda-
re för otaliga doktorander inom nutri-
tionsområdet, pedagogiken är alltid re-
alistiskt förankrad. Efter alla olika sätt
att mäta nutritionsstatus skriver han:»
Possibly the most effective diagnostic
examination is to look at the patient and
to decide whether the patient is under-
weight, normal or overweight.» Den
brittiska humorns tvära kast håller läsa-
ren kvar i verkligheten.

Dietens inverkan på hälsan
Olika dieters inverkan på hälsan dis-

kuteras; en sträng diet kanske inte inne-
bär längre liv, det bara verkar så. Och
vad ligger det för vetenskaplig bevis-
ning bakom idrottsutövares tro på pre-
stationshöjande föda?

Kapitlen om vitaminer är ett fynd för
den som glömt vad alla vitaminerna har
för effekter. Detsamma kan sägas om
digestion och metabolism, hur digere-
ras och metaboliseras fett, kolhydrater
och proteiner och hur påverkar olika
sjukdomstillstånd de olika processerna.
Kroppen klarar i allmänhet bättre av
överskott än underskott av näringsäm-
nen, med undantag av alkohol, och det
finns därför en tendens att äta något mer
än vad som behövs. Individens förmåga
att klara över- respektive underskott be-
ror på genetisk konstitution och isoen-
zymuppsättning. Här finns hela kedjan
med, från Shallenbergers saporösa en-
het (varför sött uppfattas som sött beror
på avståndet mellan två elektronegativa
atomer) till det matematiska uttrycket
för avföringens sammansättning.

Bör få fr amträdande plats
på kursbokslistan
Hela tiden finns de kliniska aspek-

terna där, vilket gör detta till en refe-
rensbok som får stå lättillgänglig i bok-
hyllan för att användas i det dagliga kli-
niska arbetet. Den bör också finna en
framträdande plats som kurslitteratur.
Söker man en nutritionsbok att ha i sitt
bibliotek kan man nu sluta att leta. •
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