
1058 Tidsskr Nor Legeforen nr. 10, 2010; 130

ANMELDELSER       

hørestyrkefunksjonen, oppfattelse av tone-
høyde, binaural og romlig hørsel. Talepro-
duksjon og talepersepsjon omhandles til 
sist.

Teksten er velskrevet og dekker temaene. 
Forfatteren har lyktes med å gi en sammen-
fattende forståelse av studier som grenser til 
hverandre. Han har vært dyktig til å bruke 
forståelige bilder som letter tilegnelsen av 
stoffet, og han gir nyttige henvisninger til 
klinisk praksis. Noen ganger blir teksten 
kortfattet, men meget omfattende bruk av 
referanser gjør at leseren kan finne utfyl-
lende informasjon. Referansene er oppda-
tert inntil 2009, men en stor del av dem er 
av relativt gammel dato. Et register med 
ca. 1 900 forfattere gir boken karakter av 
å være et referanseverk. Illustrasjonene er 
i hovedsak reproduksjoner og omarbei-
dinger fra siterte originalarbeider. En del av 
reproduksjonene er av mindre god kvalitet. 
Emneregistret er omfattende og godt.

Dette er et godt bidrag til forståelsen av 
hvordan lyd blir til hørsel. Videre gis et inn-
blikk i hvor sammensatt hørselen er som 
sans. Denne kunnskapsoppsummeringen 
bør være det teoretiske grunnlaget for hør-
selsrelatert virksomhet også i Norge.
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Nordlandssykehuset Lofoten
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Denne boken pre-
senterer et kjerne-
pensum innen kir-
urgisk forskning 
og metode. Inn-
hold og format er 
først og fremst til-
passet kirurgiske 
kandidater og sti-
pendiater, men 
passer også godt til 
etablerte forskere 

og kirurger som «kun» vil drive med klinisk 
arbeid. Jeg kjenner bare til én eneste bok 
som likner (1), og denne har dog et mer ren-
dyrket fokus på forskning.

Ved første øyekast kan man få inntrykk 
av at den utelukkende handler om forskning 
per se, men den har et videre perspektiv enn 
som så. Hovedinnholdet er absolutt rettet 
mot forskning og akademia, men i tillegg 

er temaer som «mentoring», «leadership» 
og «administration» i akademisk kirurgi tatt 
med. Den inneholder flere introduksjons-
kapitler til statistikk, studiedesign og 
metoder. Enkle oversikter som «How to 
read a paper», «How to write a paper» og 
«How to evaluate the quality of the pub-
lished literature», er like nyttige for klini-
keren som forskeren.

Boken består av 74 kapitler. De første 36 
omtaler ulike aspekter ved kirurgisk forsk-
ning. Her er det en gjennomgang av histo-
rikk, etikk, studiedesign, ulike akademiske 
aspekter innen kirurgisk utdanning, under-
visning og evaluering – inkludert måling av 
stress (hos kirurgen), pasientaspekter (sik-
kerhet, tilfredshet), helseøkonomiske og 
sosialmedisinske målfaktorer (tilgjenge-
lighet, økonomi, volum og kvalitet), og 
aspekter ved beslutningsanalyse. Bakgrunn 
for ulike metodiske tilnærminger beskrives, 
fra bruk av Bayes teori til systematiske 
oversikter og metaanalyser. Kjernekunn-
skap for både dyreforsøk og klinisk forsk-
ning omtales. I egne kapitler beskriver for-
fatterne basisbruk av IT-teknologi og pre-
sentasjon av grafer og figurer. I kapitlene 
36–61 står det om forskjellige «how to»-til-
nærminger med henblikk på stipendsøk-
nader, presentasjoner og foredrag, artikkel-
skriving, organisering av møter og kon-
gresser, strukturering av en avdeling, samt 
et utdanningsprogram for kirurgi, og 
enkelte ledelsesaspekter. De fleste omtalte 
temaene er allmenngyldige, selv om noen 
(slik som prosesser ved stipendsøknad 
og -tildeling) blir noe særegne for Storbri-
tannia og USA.

Flere av kapitlene er så sentrale i kirur-
gisk tenkning og forståelse at de bør leses 
av dem som ønsker å lede kirurgiske 
enheter, om ikke fra et forskerperspektiv, 
men fra et rent administrasjons- og ledel-
sesperspektiv.

I kapittel 62–72 omtales «Current trends 
and recent innovations» i ulike kirurgiske 
(gren-)spesialiteter, mens boken avsluttes 
med to kapitler om molekylærbiologiske 
aspekter. Som en liten kritikk havner disse 
to kapitlene litt for seg selv og kunne vært 
plassert på et annet sted.

Boken er rikt illustrert med fargefigurer 
og illustrasjoner med gjennomgående høy 
kvalitet og leservennlighet. Et par blundere 
er gjort, og de må sannsynlig tillegges tryk-
keriet; noen av figurene har så lav oppløs-
ning at de fremstår som «grumsete».

Kapitlene er i gjennomsnitt relativt kort-
fattede, lettskrevne og tilgjengelige. Noe 
overlapp forekommer, men sjenerer ikke. 
Boken er perfekt for forskere og kirurger 
som vil ha et samlet oppslagsverk innen kir-
urgisk metode og akademia. Enkeltkapitler 
kan leses for seg selv, og man bør supplere 
med annen litteratur der man ønsker spesi-
fikk fordypning (som statistikk, enkeltme-
toder og emnefordypning). Den bør være 
tilgjengelig på samtlige kirurgiske avde-

linger og sykehusbibliotek, og egner seg 
for kirurger i alle aldersgrupper.

Kjetil Søreide
Kirurgisk avdeling
Stavanger universitetssjukehus
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Målgruppen for 
denne rapporten 
er personell som 
arbeider med risi-
kovurdering og 
kontroll av sub-
stanser som util-
siktet forekommer 
i mat. Helseperso-
nell og lekfolk kan 
også ha nytte av 
å bli informert om 
at dyreprodukter 

kan inneholde rester antibiotika, hormoner 
og parasittmidler og hvordan eksperter 
avgjør hvilke helserisikoer dette innebærer 
for konsumentene. Her presenteres arbeidet 
til en kommisjon sammensatt av represen-
tanter fra FNs komité for mat og landbruk 
og Verdens helseorganisasjon med oppgave 
å vurdere helserisikoer forbundet med vete-
rinære medisinrester i mat.

Rapporten består av en generell del, som 
beskriver en ny metode for å vurdere disse 
helserisikoene, og en spesiell del, hvor 
metoden brukes til å vurdere risikoen i for-
bindelse med spesifikke medikamenter. 
Systematikken er ikke god, og det er vans-
kelig å se sammenhengen mellom generell 
og spesifikk informasjon. Metoden, som 
kalles «hypothesis-driven decision tree 
approach for the safety evaluation of resi-
duces of veterinary drugs», er ikke bra 
beskrevet. Det er vanskelig å skille den fra 
klassisk fremgangsmåte for å risikovurdere 
fremmedstoffer i mat. På hvilken måte den 
gir økt fleksibilitet, slik forfatterne hevder 
at den gjør, kommer heller ikke klart frem 
i rapporten.

Det at det er en rekke forkortelser som 
ikke er definert, indikerer at målgruppen er 
personer som er kjent med temaet. For dem 
som ønsker å vite hvordan risikovurdering 
av fremmedstoffer i mat foregår, kan det 


