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Endelig er det kommet en bok innen idretts-
medisin som du kan ha på kontoret og som 
vil gi deg svar på en del vanlige spørsmål 
basert på systematiske oversiktsartikler og 
Cochrane-databasen. Hvem bør slutte med 
idrett etter flere hjernerystelser? Hvilke 
anbefalinger vil du gi til en pasient som har 
feber og/eller har akutte infeksjoner og skal 
drive idrett? Kan du drive idrett med bare en 
nyre og en testikkel? Hjelper virkelig trening 
i behandlingen av bronkial astma? Er tre-
ning bra eller dårlig for pasienter med kne-
leddsartrose?

Boken er utgitt av British Medical Journal 
og har et stort antall forfattere som er spesia-
lister på sine felt. Hvert kapittel har en kon-
kret problemstilling og starter med en intro-
duksjon med bakgrunn og definisjon av pro-
blemstillingen. Deretter gir kapitlene en 
oversikt over søkestrategien som er benyttet, 
og inkluderte og ekskluderte studier listes 
opp med en diskusjon om hvorfor studier 
blir ekskludert. Deretter presenteres resulta-
tet før en kortfattet diskusjon avslutter kapit-
let. Hvert kapittel avsluttes med spørsmål av 
flervalgstypen og har selvfølgelig en lang 
referanseliste som i all hovedsak er fersk.

Etter mer enn 20 år i dette feltet må jeg si 
det er forfriskende å lese en bok som på en 
kortfattet måte har klart å oppsummere 
kunnskapen innenfor mange av de feltene 
hvor det er store diskusjoner blant både fors-
kere og klinikere. Skal man si noe negativt, 
må det være at enkelte av oversiktene uteluk-
kende er basert på engelskspråklig litteratur. 
Gledelig for oss nordmenn er det at professor 
Roald Bahr ved Norges idrettshøgskole har 
skrevet et kapittel om det er mulig å fore-
bygge ankelovertråkk. Ankelovertråkk er 
meget hyppig og representerer omtrent 20 % 
av alle idrettsskader som blir undersøkt av 
lege ved sykehus eller legevakt.

Boken har til sammen 28 kapitler. De tre 
første er skrevet av kjente epidemiologer og 
gir en oversikt over hvordan man skal se på 
en artikkel, metodologi i forskning og hvor-
dan man kan bruke database i idrettsmedi-
sinsk forskning. For øvrig beskrives behand-
ling av akutte skader, behandling av kro-

niske problemer, skader i skulder og albue, 
skader i lyske, hofte og kne og skade på 
underekstremitetene for øvrig. Forfatterne 
er gjennomgående allmennmedisinere, 
idrettsmedisinere og ortopeder, fysiotera-
peuter og forskere som alle har sin hoved-
virksomhet innenfor idrettsmedisin. Boken 
representerer på mange måter den vestlige 
verdens oppsummering av mange av proble-
mene i dagens idrettsmedisin.

Boken egner seg for alle som driver med 
idrettsmedisin, men også for allmennleger 
som skal gi råd til pasienter med vanlige 
overbelastningslidelser også utenom idretts-
livet. Videre er den nyttig for forskere i feltet 
fordi den gir mange ideer til videre forsk-
ningsprosjekter og til behovet for metodo-
logisk stringens i denne type forskning. Pri-
sen er relativt lav, og boken er så god at jeg 
vil anbefale den til enhver lege, fysiotera-
peut og forskere innen fagområdet. Den bør 
ikke settes rett i bokhyllen, men brukes slik 
at man blir kjent med hvilken praktisk nytte 
man kan ha av den. Redaktørene skriver 
avslutningsvis at denne boken er for den nye 
generasjon medisinere, dels fordi den viser 
nødvendigheten av gode metoder i forsknin-
gen, men ikke minst fordi den viser viktig-
heten av å bruke det elektroniske mediet. 
Boken har opprettet en eget Internett-side 
hvor man vil ha regelmessige kapittel-
oppdatering: 
www.evidencebasedsportsmedicine.com
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Boken består hovedsakelig av kirurgiske 
metodebeskrivelser og er et godt oppslags-
verk innenfor mini-invasiv endokrin kirurgi. 
Den dekker alle hovedfelter: thyreoidea, 
parathyreoidea, thymus, binyrer og pan-
creas. Målgruppen er derfor fortrinnsvis 
kirurger med spesialinteresse innenfor endo-
krin og/eller mini-invasiv kirurgi, men også 
alle andre klinikere med endokrinologisk 
arbeidsfelt.

Boken er meget godt 
illustrert og har over-
siktlig og tiltalende 
layout. Teksten er kort-
fattet, konsentrert og 
velskrevet, men inn-
holdsmessig er referan-
sene allerede blitt «litt 
gamle», og fremstillin-
gen preges av at den 

erfaringen boken baseres på, er fra forfatter-
nes «laparoskopiske lærekurve». Ved endo-
krin kirurgi, som ved mange andre inngrep, 
tok den laparoskopiske teknikken lengre tid 
enn den åpne til å begynne med. Boken 
representerer en verdifull samlet fremstil-
ling av en rekke emner som fortsatt er fag-
lige nybrottsfelt. Erfaringen internasjonalt 
er fremdeles begrenset, og det er ikke avklart 
hvilken rolle mini-invasive teknikker bør få 
innenfor noen av de endokrin-kirurgiske 
arbeidsfeltene. Operasjonstekniske metode-
beskrivelser er likevel nyttig lesing – særlig 
for fagmiljøer som vurderer å starte utprøv-
ning innenfor ett eller flere av disse arbeids-
feltene.
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