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N Y A B Ö C E RK

hjärt- och hjärt–lungtransplantation.
Opportunistinfektionerna beskrivs väl
liksom cytomegolovirusinfektion, som
är det största infektionsproblemet inom
toraxtransplantation. Jämfört med
svenska förhållanden framstår såväl
profylax som behandling av olika agens
som väl »häftiga» både vad beträffar
preparatval och behandlingstider, men
infektionspanoramat är annorlunda och
incidensen lägre i Sverige. Detta är sär-
skilt tydligt på lungsidan, där infektion
rapporteras vara den största orsaken till
morbiditet och mortalitet (University of
Pittsburgh) och vida överstiger det man
ser efter hjärt-, lever- eller njurtrans-
plantation. 

Pågående och fr amtida
utveckling i fjär de delen
Denna del är den mest underhållan-

de med en stil som växlar mellan anek-
dotiskt berättande och vetenskaplig
rapportering. Man får i korthet en god
inblick i den forskning som bedrivs. 

Även om utvecklingen går fort inom
detta område kommer denna bok att
vara aktuell lång tid framöver. Slutom-
dömet får bli att denna bok varmt re-
kommenderas som uppslagsverk för
alla som i sin gärning möter hjärt- eller
lungtransplanterade patienter. •

Lättläst lärobok
om respirator-
behandling

Knut Dybwik. Respiratorbehand-
ling. 250 sidor. Stockholm: Universi-
tetsforlaget, 1997. ISBN 91-88584-30-
5.

Recensent: Gillis Andersson, speci-
alistläkare, andningsdispensären vid
anestesi- och intensivvårdskliniken,
Danderyds sjukhus, Stockholm.

Bokens drygt 200 tättskrivna sidor är
ett allsidigt dokument som väl läm-

par sig för intensivvårdssjuksköterskor
under både grund- och efterutbildning.
Boken fungerar utmärkt som uppslags-
verk för både sköterskor och läkarstu-
derande.

I boken, som håller god vetenskap-
lig kvalitet, betonas även vikten av kli -
niska erfarenheter. Högteknologisk

apparatur är idag ett måste på en mo-
dern intensivvårdsavdelning. Men pa-
tientens, anhörigas och personalens
trygghetssituation får en central roll i
det dagliga arbetet. Kontinuerlig infor-
mation till patient och anhöriga poäng-
teras, liksom vikten av ett noggrant be-
dside-arbete där både sköterska och lä-
kare deltar. 

I den mycket utförliga genomgången
av behandlingsmetoder och apparatur
saknas kanske belysning av möjlighe-
ten att använda fiberoptik i intensiv-
vårdsarbetet. 

Boken är som helhet en lättläst och
välskriven dokumentation även för den
svenska sjukvården,  speciellt i utbild-
ningssyfte. •

Patientprogram
om astma

Bengt Midgren, Lone Olséni, Britt-
Louise Berben. Astma och annan ob-
strukti v lungsjukdom. Ett interak-
tivt multimediaprogram för patien-
ter, anhöriga och andra intresserade.
Systemkrav: Windows 3 x eller senare.
486:a med 8Mb RAM, 4x CD-ROM,
ljudkort och grafikkort med minst
32000 färger. Rekommenderad konfi-
guration: Pentium 90 MHz med 16 Mb
RAM, 6x CD-ROM och 24 bitars gra-
fikkort. Stockholm: Hjärt-Lungfonden,
1998. Pris 150 kr.

Recensent: Gustaf Lilliehöök, hus-
läkare, Kvartersakuten Essingen,
Stockholm.

Detta är ett interaktivt multimedia-
program på CD-ROM utarbetat av

lungkliniken, Universitetssjukhuset i
Lund i samarbete med Hjärt–Lungfon-
den.

Det vänder sig till patienter och an-
höriga och är utformat med interaktiv
multimediateknik. Användaren klickar
sig igenom programmet och kan välja
de delar som han är intresserad av. Det
finns insprängt korta videosnuttar. Man
kan säga att det här är som ett mellan-
ting mellan en uppslagsbok och en vi-
deofilm.

Det innehåller två stora kapitel:
»Astma och allergi» och »KOL» samt
ett något mindre, »Andningen». Det se-
nare visar andningens anatomi och fy-
siologi  på ett lustfyllt och intresseväck-
ande sätt.

Kapitlet om KOL belyser på ett före-
dömligt sätt alla tänkbara aspekter på
sjukdomen. Även alternativmedicinska
behandlingar tas upp, men synen är
strikt vetenskaplig.

Kapitlet »Astma och allergi» följer
samma struktur, och är också mycket
omfattande. Jag saknar dock aspekter
på  egenkontroll, till exempel möjlighe-
ten att följa sitt sjukdomsförlopp med
PEF-mätare, och justera medicinering-
en efter detta. 

När det gäller medicinsk behandling
är man uppdaterad, till exempel finns ett
kort avsnitt om leukotriener.  Jag tycker
dock att man hade kunnat berätta mer
om den moderna synen på inflammatio-
nens betydelse, och upplysa om risken
för irreversibla skador om man går
länge med underbehandlad astma.

Användarvänligt program
Frånsett dessa reservationer, som lätt

kan rättas till i nästa utgåva, kan pro-
grammet varmt rekommenderas. Det
lämpar sig utmärkt för ungdomar. Det
är för övrigt så användarvänligt att alla
med tillgång till en dator med CD-ROM
kan ha glädje av det. •

Vad kostar boken?
Vi vill ge våra läsare rådet att kontrolle-
ra priset med bokhandeln innan boken
beställs. Det händer att kostnaden för
en bok blir upp till dubbelt så stor som
en direkt omräkning efter valutakursen
antyder.


