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PROFESJON OG SAMFUNN   Anmeldelser    

teratur ved enhver neonatalavdeling, både 
for leger og pleiere. Den kan med fordel 
også leses av andre kategorier personale 
innen helsevesenet som i perioder står 
overfor beslutningen: behandle eller avstå 
fra videre behandling – i barnets (pasien-
tens) interesse.

Boken anbefales på det varmeste.

Rolf Lindemann

Intensivavdelingen for nyfødte
Ullevål universitetssykehus

Spørsmål innen kirurgisk 
intensivmedisin

Ashford RU, Evans TN, Archbold RA
Key questions in surgical critical care

235 s, tab, ill. London: Greenwich Medical 
Media, 2003. Pris GBP 24,50
ISBN 1-84110-092-7

Denne boken er skrevet for unge kirurger 
i spesialistutdanning i England. Der må 
kirurger gjennom en, etter norske forhold, 
omfattende eksamen for å oppnå spesialist-
godkjenning. Boken er ledsagerbok til en 
moderbok: Surgical critical care (1).

Key questions in 
surgical critical care 
inneholder en lang 
rekke spørsmål innen 
kirurgisk intensivme-
disin. Første halvdel 
av boken inneholder 
flervalgsspørsmål der 
man skal krysse av 
for riktig svar blant 
en rekke alternativer. 

Siste del av boken inneholder spørsmål som 
utesker muntlig redegjørelse om temaer fra 
intensivmedisin.

Ved å arbeide seg gjennom boken 
kan man selv teste sitt eget kunnskapsnivå 
i relasjon til engelsk spesialisteksamen 
i kirurgi og bli klar over eventuelle hull.

Områdene som berøres av spørsmålene 
i boken er: hjerte- og karsystemet, respirato-
riske system, andre organsystemer og fleror-
gansvikt, prinsipper og problemer spesifikke 
for kirurgisk intensivbehandling, samt frem-
gangsmåte ved diverse praktiske prosedyrer. 
Boken angir riktig svar på alle spørsmål i en 
egen seksjon, og gir i en del tilfeller henvis-
ning til ytterligere omtale av de temaene 
i moderboken Surgical critical care.

Boken er av interesse for kirurger i alle 
aldre. Boken synliggjør krav om innsikt 
i intensivmedisin som alle kirurger må ta 
inn over seg. Anbefales!

Morten G. Ræder

Avdeling for gastrokirurgi
Ullevål universitetssykehus
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Etterlengtet lærebok 
i anestesisykepleie
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541 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2002. 
Pris NOK 555
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Boken er det første norske læreverket 
i anestesisykepleie. Anestesisykepleiernes 
landsforening av Norsk Sykepleieforbund 
(ALNSF) har lenge sett behovet for en 
lærebok. Utdanningsutvalget i ALNSF 
har utgjort redaksjonskomiteen.

De ønsker å formidle de praktiske ferdig-
heter og den kunnskap som finnes blant 
erfarne anestesisykepleiere og bidra til 
å skape identitet og en felles referanse-
ramme omkring et fag og yrke som er 
i stadig utvikling.

Læreboken er skrevet av anestesisyke-
pleiere, deriblant praksisveiledere og 
lærere. Manuskriptene er også gjennomlest 
av anestesiologer. Johan C. Ræder, avde-
lingsleder og avdelingsoverlege ved 
Anestesiavdelingen, Ullevål universitets-
sykehus har vært konsulent på hele lære-
boken.

Boken retter seg først og fremst mot 
studenter som tar videreutdanning 
i anestesisykepleie, men vil også være et 
hjelpemiddel for anestesisykepleiere og 
utdanningskandidater i anestesiologi. 
Boken baserer seg på målsetningen 
i Rammeplan og forskrift for videreutdan-
ning i anestesisykepleie (1999) og 
Standard for anestesi i Norge (1998). 
Denne standarden er utarbeidet av anestesi-
leger og anestesisykepleiere i fellesskap 
og gir klare føringer for anestesisyke-
pleiefaglig virksomhet. Anestesisyke-
pleierne har en delegert anestesiologisk 
arbeidsoppgave og en sykepleie-
funksjon.

Boken er inndelt i 44 hovedkapitler 
og videreformidler brede kunnskaper 
og ferdigheter i grunnleggende anestesi-
temaer, også i forhold til pasientkate-
gorier, sykdommer, behandling og 
inngrep.

Historikk, ansvar og funksjonsområde, 
helsepersonell-loven, patofysiologi og 
farmakologi er også omtalt. Innholdet er 
systematisk og oversiktlig fremstilt med lett 
forståelige illustrasjoner. Det finnes greie 
referanser som gir mulighet for videre 
studier.

Dette er en god og grundig gjennomar-
beidet anestesibok som gir et solid inntrykk. 
Språket er godt og lettfattelig. Dette er en 
utmerket god bok som bør finnes ved alle 
anestesiavdelinger.

Ragnhild Myklebust
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En bruksbok for allmennpraksis

Roksund G, red
Fastlegen

Praktiske råd for etablering og drift av 
allmennlegekontorer. 229 s, tab, ill. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2002. Pris NOK 378
ISBN 82-15-00272-2

Boken henvender 
seg til alle allmenn-
leger. Forfatternes 
intensjon er å syste-
matisere erfaringer 
og kunnskaper om 
etablering og drift 
av allmennlege-
kontorer. Ideen til 
boken kom i et 
møte i NSAMs 
publiseringsutvalg 

rett før innføringen av fastlegeordningen.
Stoffet er delt opp etter disse stikkordene: 

mål og idé med allmennpraksis, jus og 
økonomi, lokaler og utstyr, arbeidsplassen, 
rutiner og internkontroll, evaluering og 
fagutvikling, samarbeid og allmennmedisi-
nens fremtid.

Boken tar for seg det meste man må vite 
for å gå inn i en allmennpraksis. To av 
forfatterne har startet opp ny praksis i løpet 
av 2001, en annen har vært fastlege 
i forsøkskommunen Tromsø noen år før 
fastlegeordningen startet opp.

Samlet har de solid kompetanse på feltet. 
I kapitlet om jus og økonomi finner man for 
eksempel «fire alternativer for gruppe-
praksis» (ANS, DA, aksjeselskap, kontor-
fellesskap). Deretter følger en mal for en 
kollegial avtale. Boken er full av eksempler 
på hvordan kolleger har organisert sin 
praksis. Det er eksempler på avtale om 
utgiftsfordeling mellom kolleger og til 
avtale med pasient om nedtrapping av 
B-preparater. 

Det flotte med denne boken er at 
forfatterne så sjenerøst deler sine erfaringer 
med oss. Jeg får lyst til å gjøre små og 
store endringer i egen praksis. Først og 
fremst ved å skriftliggjøre en del avtaler. 
Dernest fikk jeg svært lyst til å skrive 
årsmelding for egen virksomhet. Malen 
står i boken, den er på knappe tre sider. 
En årsmelding kan altså være så kort! 
Dette kan bli nyttig for oss selv, kollegene 
våre og for politikerne som kan gis  
en mulighet til innblikk i hva vi driver 
med!

Boken anbefales varmt. Effektiv 
allmennpraksis av høy kvalitet avhenger 
av mer enn medisinsk kunnskap. God 
pasientbehandling forutsetter også at 
praksis er godt organisert. Denne boken 
bør få plass i hyllen ved siden av Legevakt-
håndboken.

Reidun Kismul

Dr. Kismuls legekontor
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