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En bok för 
alla kirurgiska
kliniker!
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Det är glädjande att det under sena-
re år kommit ut flera böcker på

skandinaviska språk om kärlsjukdo-
mar. Kärlkirurgisk verksamhet bedrivs
på ett annorlunda sätt i Skandinavien
än på kontinenten, i Storbritannien el-
ler i
USA/Kana-
da (inom
Skandinavi-
en finns både
likheter och
skillnader),
annorlunda –
men inte
nödvändigt-
vis sämre el-
ler bättre. 

Resulta-
ten från de
olika kärlre-
gistren talar
t ex för en
ganska bra
sådan verk-
samhet i de
skandinavis-
ka länderna.
Förutsätt-
ningarna är
dock annor-
lunda och
också olika i
olika delar av
landet. Sve-
rige är gles-
befolkat – möjligen med undantag för
de fyra storstadsregionerna. 

Den kärlkirurgiska verksamheten är
decentraliserad, och det finns svårighe-
ter att upprätthålla bra dygnet  runt- och
året runt-tillgänglighet vad gäller kärl-
kirurgisk kompetens. Mängden akuta
kärlkirurgiska eller endovaskulära åt-

gärder per befolkningsenhet är inte så
stor, men behovet av kvalificerat om-
händertagande när detta väl föreligger
är bokstavligen livsviktigt. Svåra trau-
man är en ganska liten del av den sven-
ska sjukvården. Jämförelsetalen per
befolkningsbas är för USA, Tyskland
och Sverige 8:4:1.

Välkommen bok
Mot denna bakgrund är den svenska

»Akut kärlkirurgi» en mycket välkom-
men bok. Författarna anger en inrikt-
ning på allmänkirurger i första hand
och gör ett försök att handleda icke
kärlvana kirurger inom detta svåra fält.
Boken ger en introduktion till kärlki-
rurgisk teknik och den operativa vägen
till de vanligaste kärlen. 

Resoluta råd 
och kvalificerade tips
I flera kapitel om akuta bukaneu-

rysm, akut ex-
tremitets-
ischemi, akut
tarmischemi
och kärlkirur-
giska kompli-
kationer ges
ingående, re-
soluta och de-
taljerade råd
om handlägg-
ning från och
med det akuta
mottagandet
till och med
»triage och
etiska övervä-
ganden». 
I fem kapitel
om kärltrau-
man ges
många kvalifi-
cerade tips om
både diagnos-
tisk och opera-
tiv handlägg-
ning, vilka
dock kanske
inte är så lätta
att ta till sig

och omsätta med tanke på att mycket få
kirurger i Sverige får någon mer omfat-
tande erfarenhet av kärltrauma. 

Det är mycket vällovligt att kärlki-
rurgerna från Karolinska sjukhuset
med sin bok försöker bistå de kirurger
som med begränsad kärlerfarenhet allt
som oftast ställs inför dessa situationer

utan omedelbar tillgång till kvalifice-
rad hjälp. Överväganden om hur denna
situation skall klaras återkommer ofta i
boken.

Onödigt detaljerad
För den primära målgruppen (all-

mänkirurger) tycker jag dock att boken
är onödigt detaljerad, och i någon mån
skyms de vanligaste problemen med
akuta kärlfall – t ex alltför passiv dia-
gnostik och alltför långsam handlägg-
ning vid akut ischemi – av de många de-
taljerna och kvalificerade övervägan-
dena vid mycket svåra och ovanliga
fall. 

Bra bok för allmänläkare
och kärlkirurger
Jag tycker också att den angivna in-

riktningen på allmänkirurger är för
snäv. Denna bok är mycket bra littera-
tur även för kärlkirurger som inte be-
höver instämma i alla detaljer men be-
höver »be prepared for the unusual». 

Det hade också varit intressant med
en diskussion om hur man organisato-
riskt skall kunna förbättra förutsätt-
ningarna för ett kvalificerat dygnet
runt- och året runt-handhavande av
akuta kärlfall i Sverige. •
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Läkartidningen
väljer böcker

och recensenter
Läkartidningens bokredaktion får då
och då in recensioner som kommit till
genom att författare eller utgivande
förlag, särskilt läkemedelsföretag,
vidtalat en läkare att anmäla boken.
Sådana recensioner tackar redaktio-
nen nej till. Bokredaktionen väljer ut
de böcker som skall anmälas och vid-
talar skribenter.
Vi välkomnar tips om nya utländska
böcker som är av stort värde för Lä-
kartidningens läsekrets – men tag
kontakt med bokredaktionen innan
du skriver någon anmälan spontant!
Risken för dubbelarbete är stor.
Med hänsyn till det begränsade ut-
rymme som finns för bokanmälning-
ar recenserar Läkartidningen nor-
malt inte skrifter som har anknytning
till marknadsföring av företag eller
produkter. Om sådant material ger
anledning till välgrundad kritik kan
den framföras i tidningens de-
battspalter.


