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❙ ❙ Denna den fjärde upplagan är helt
omarbetad. Den består av två volymer,
varav den första kallas »Basical surgical
training«. Den andra volymen är avsedd
för mer specialiserad kirurgisk träning
och omfattar allmänkirurgi, kärlkirurgi,
bröst- och endokrinkirurgi.

Basal patofysiologi
Boken om »Basical surgical training«
bygger på ett koncept med patientorien-
terade moduler som tar sikte på patien-
ten i stället för att vara sjukdomsorien-
terade. Kapitlen är  mycket väl skrivna
med omfattande basal patofysiologi.
Några mer uttömmande kirurgiskt tek-
niska beskrivningar finns som regel
inte. Det första kapitlet om »Surgical bi-
ologi and pathological examination«
omfattar t ex sårläkning och vävnadsre-
paration, blod och hemostas inklusive
plasmaproteiner och koaglation, immu-
nologi med basal beskrivning av immun-
systemet, immunglobiner, inflammato-
riska reaktioner, patologiska diagnostis-
ka tekniker som olika typer av biopsier,
hantering av dessa, immunhistokemi,
elektronmikroskopi och hybridiserings-
tekniker.

Det första kapitlet är typiskt för flera
av kapitlen. De innehåller alla breda, ba-
sala utblickar, som inom sig kondense-
rar kunskaper från olika moment inom
läkarutbildningen. Fördelen med detta
är att man får allt som är av intresse för
kirurgen samlat på ett ställe. 

I respektive kapitel finns rikliga och
tydliga hänvisningar till andra avsnitt.
På detta sätt kompenserar man för, en av
nackdelarna med denna typ av bok, att
samma sak tenderar att återkomma i fle-
ra kapitel. Detta får dock inte förta det
stora värdet av att få en samlad presenta-
tion av de olika ämnena. 

Kirurgisk teknik
Två kapitel ägnas åt kirurgisk teknik.
Det första heter »Surgical craft and tech-
nology« och det andra »Minimal access
therapy«. Båda kapitlen tillför väsentlig
information om ett basalt kirurgiskt fält
som vi ofta tenderar att glömma bort i
vår utbildning, nämligen kirurgisk tek-
nik och utrustning.

Boken är helt uppdaterad i de flesta
kapitlen. Där jag har haft särskild kom-
petens att gå in och titta extra, nämligen
kärlkapitlet, finner jag att vissa texter
inte finns med som t ex stent–graftbe-
handling vid aneurysm. Trendenburgs
test för utredning av djup, venös insuffi-
ciens används inte längre till förmån för
en dopplerundersökning. Den vanligas-
te orsaken till venös trombos, APC-resi-
stens, finns inte nämnd. 

Brett sakinnehåll
Man kan med behållning läsa kapitlet om
cancer som tar upp allt från molekylär ge-
netik till diagnostik och princip för terapi.
Utredning av patienter inför elektiv ope-
ration med olika profylaxregimer ägnas
ett eget kapitel liksom även postoperativa
komplikationer. När det gäller den kri-
tiskt sjuke patienten beskrivs det i ett väl-
skrivet kapitel. Man saknar dock en mer
handfast rekommendation vad gäller
vätsketerapi. Organsupport är förtjänst-
fullt beskrivet.

Ett mycket intressant kapitel är »Ma-
nagement of patients with medical disor-
ders«. Det torde vara ovanligt att ha med
ett sådant kapitel i en kirurgbok, men det
är mycket läsvärt. Det innefattar hyper-
tension, myokardischemi, arytmi, diabe-
tes, vensjukdomar samt olika läkemedel
som används ofta. Det är bra för oss kirur-
ger att vidga våra vyer. De två avslutande
kapitlen i boken berör livskvalitet, rehabi-
litering, kvalitetskontroll samt kostnader
liksom hur man söker på internet m m.
Dessa kapitel fyller en stor funktion.

Under läsningen av denna bok har jag
blivit mycket förtjust i dess breda upplägg
och sakinnehåll. Få brister, som påpekas
ovan, får inte förta helhetsintrycket. 

Boken har sitt största intresseområde
på ST-nivå och borde vara obligatorisk
kurslitteratur under den kirurgiska ST-
utbildningen. Om så vore fallet skulle vi
kunna garantera en mycket bred och god
basal kompetens hos våra nyblivna spe-
cialister i kirurgi.
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»Vad händer med den som alltid
tvingas vara effektiv. Varför pratar
så många om sin längtan efter lång-
samhet – för att i nästa sekund jaga
vidare? Kanske för att själva in-
bromsningen är problematisk. Svar-
ta tankar kan göra sig påminda.
Den efterlängtade stillheten är
mångbottnad.

Owe Wikström manar till motstånd
mot samtidens jäkt. Följ inte alltid
med din tid! Återfinn den goda en-
samheten! Han resonerar om vår
tids stora bristvaror: livsnjutningen
och det djupa allvaret. Han reflekte-
rar kring behovet av lättja och drö-
jande samtal, mystikens lockelse
och människans rädsla för att på-
börja resan till sitt inre. Ibland sam-
manfallert den inre och den yttre
resan.«
Ur bokens baksidestext

VINN EN BOK!

Delta i vårt boklotteri!
Läkartidningens prenumeranter
inbjuds att delta i vårt boklotteri.
Denna gång lottar vi ut fem ex-
emplar av Owe Wikströms bok
»Långsamhetens lov. Eller vå-
dan av att åka moped genom
Louvren« från Natur och Kultur.

Allt du behöver göra är att sända
oss ett vykort med ditt namn,
adress, postnr, postort och pre-
numerationsnummer före den 22
februari 2002.

Namnen på de fem vinnarna
publiceras i Läkartidningen och
på www.lakartidningen.se


