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Katastrofe er en situa-
sjon der tilgjengelige 
ressurser er utilstrek-
kelige i forhold til det 
akutte behandlingsbe-
hovet og der belast-
ningen er så høy at 
normale kvalitetskrav 
for medisinsk behand-
ling ikke lenger kan 

opprettholdes tross adekvate tiltak. Stor 
ulykke er en situasjon der tilgjengelige res-
surser er utilstrekkelige i forhold til det 
akutte behandlingsbehovet, men der det ved 
omfordeling av ressurser og forandret tek-
nikk er mulig å opprette normale kvalitets-
krav for medisinsk behandling.

Katastrofemedisin som vitenskap 
behandler alle situasjoner med utilstrekke-
lige ressurser, fra den begrensede ulykken 
i et ressurssterkt samfunn (bussulykke, tog-
ulykke) til den store naturkatastrofen i et 
utviklingsland. Behandlingsnivået er for-
skjellig, men prinsippene de samme. Det 
kreves forskning og utdanning for å oppnå 
god katastrofeberedskap.

Professor Sten Lennquist, kirurg og 
leder av Katastrofmedicinsk Centrum 
i Linköping, er nestor i nordisk traumatologi 
og interkontinentalt anerkjent. Han har med 
seg 20 svenske spesialister. Forfatterens 
motto er: Enkelhet er nøkkelen til en vellyk-
ket katastrofeplan. Alle involverte må ha en 
sjanse til å kunne sette seg inn i den. Hans 
fremstilling av tankegangen rundt priorite-
ring og kosteffektiv ressursutnyttelse er 
didaktisk forbilledlig.

Boken er planlagt som hjelpemiddel ved 
utdanning på alle nivåer, fra basal grunnutdan-
ning til spesialister og ledere. Den har en ord-
liste for ikke-medisinere. Den inneholder et 
kapittel om første behandling i skadeområdet 
og et kapittel om første behandling i sykehus. 
Disse har informative illustrasjoner og dekker 
alt fra løft av pasienten til akutte, kirurgiske 
prosedyrer. Dette utgjør i seg selv en kortfattet 
lærebok i traumatologi. Brannskader, kulde-
skader, kjemiske skader, stråleskader, infek-
sjonsproblemer i katastrofesituasjoner, kata-
strofepsykiatri, alt er med. Det er kapitler om 
organisasjon, administrasjon, ledelse og 
utdanning.

Hvert kapittel har litteraturhenvisninger. 
Boken har et fyldig register. En oversikt over 
alle rapportene fra Katastrofmedicinska 
organisationskommittén fra 1966 til 1998 er 
inkludert. Disse rapportene er analyser av 
ulykker internasjonalt, som ansees så store 
eller uvanlige at de bør rapporteres til andre. 
Socialstyrelsen sender ut observatører som 

lager rapportene. Det gjenspeiler systema-
tikken i svensk katastrofeberedskapsarbeid.

Boken foreligger i solid plastinnbinding, 
litt stor for frakkelommen, men hendig. Den 
egner seg som pensumbok i katastrofe-
undervisning for mannskaper av alle kate-
gorier som skal arbeide i felten. Den kan 
samtidig være grunnboken ved planlegging 
av katastrofeberedskap og ledelse.
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Målgruppen for denne 
oversiktlige og greie 
boken er alle helsear-
beidere som arbeider 
med barn og kreft. 
Prosedyrerelaterte 
smerter er et stort pro-
blem for dem som 
arbeider med disse 
barna. Forfatteren gir 

en god tilnærming til alle aspekter i denne 
omsorgen. Det gis en fin oversikt over fysio-
logi og psykologi for prosedyrerelaterte 
kreftsmerter, og man får en god bakgrunn 
for å forstå smerter. En oversikt over måter 
å vurdere smerte med forskjellige måleme-
toder, er også beskrevet. Det fokuseres både 
på den farmakologiske behandlingen av pro-
sedyrerelaterte smerter og intervensjoner 
som lokalanestesi, generell anestesi og 
bevisst sedering, og det er gitt retningslinjer 
for en sikker og effektiv implementering.

To av kapitlene gir en konsis oversikt over 
de mest effektive og mest brukte psykolo-
giske intervensjonsprosedyrene i mestringen 
av prosedyrerelaterte kreftsmerter i klinisk 
praksis. Intervensjoner som forberedelse, dis-
trahering, kognitiv behandling og hypnose er 
beskrevet forholdsvis detaljert. Det siste 
kapitlet er viet integreringen av farmakolo-
gisk og psykologisk smerteintervensjoner.

Kapitlet om farmakologi er ført i pennen 
av barneonkolog Richard Hain, de andre 
kapitlene er skrevet av forfatteren av boken, 
som er psykolog. Boken preges til en viss 
grad av den psykologiske tilnærmingen, 
men grunntonen i boken er den tverrfaglige 
tilnærmingen for å hjelpe disse barna på en 
best mulig måte. Boken anbefales til alle 
som arbeider med kreftrammede barn.
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