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   ANMELDELSER
     

sikt kan hjelpe. I mellomtiden får vi fort-
sette å behandle ofrene.

Til sist, til forfatteren: Hva med å få 
mobberne i tale? Eller de som så på, men 
ikke gjorde noe? Kanskje har de informa-
sjon som vi trenger for å løse «mobbe-
gåten»?

Gunilla Klensmeden Fosse
DPS Nidaros
St. Olavs hospital
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Mange studenter 
foretrekker lære-
bøker på et skandi-
navisk språk, helst 
norsk eller dansk. 
Denne læreboken 
på dansk i derma-
tologi og venero-
logi har lenge vært 
anbefalt litteratur 
ved norske lære-
steder og fore-

ligger nå i sin tredje og reviderte utgave.
Fremstillingen er i stor grad basert på 

symptomer og kliniske funn som danner 
grunnlaget for klinisk diagnostikk. Teksten, 
som er poengtert og lett å lese, er ledsaget 
av mange og gode bilder, alle i farger. For-
fatterne legger i omtalen av dermatologisk 
behandling størst vekt på hva som kan 
forordnes i allmennpraksis. I denne nye 
utgaven er det lagt til én eller flere fakta-
bokser til hvert kapittel, med viktige hoved-
punkter, noe som høyner den pedagogiske 
verdien. Kapitlet om seksuelt overførbare 
sykdommer er på om lag 40 sider, men godt 
og i hovedsak dekkende også for norske 
forhold.

Bruken av selektive antiinflammatoriske 
legemidler, såkalte biologiske legemidler, 
mot bl.a. alvorlige former for psoriasis, er 
omtalt, men svært kortfattet. Ny innsikt i de 
immunologiske forholdene ved psoriasis er 
knapt omtalt i det hele tatt, til tross for de 
store terapeutiske mulighetene denne kunn-
skapen kan gi oss. Definisjonen av enkelte 
efflorescens-begreper er lite tilfredsstil-
lende: «Sår» er en altfor kort og upresis 
definisjon av ulcus, og en pustel bør ikke 
defineres som en «pussfyldt vesikel». 
Kapittelinndelingen, som delvis er ny, er 
ikke alltid like logisk: Lichen planus er 
omtalt sammen med granulomatøse syk-
dommer i ett kapittel, og hudsykdommer 

hos eldre og gravide er plassert i et kapittel 
med overskriften Strukturelle hudsykdom-
mer. I en for øvrig nyttig oversikt over 
aktuelle nettsider savner jeg den svært gode 
nettsiden til New Zealand Dermatological 
Society (1).

Det finnes et eksempel på en mer kom-
primert, pedagogisk og gjennomarbeidet 
lærebok i hudsykdommer på engelsk (2). 
For dem som likevel foretrekker en lærebok 
på norsk eller dansk, er denne etter mitt 
skjønn det beste alternativet. For allmenn-
leger vil den være godt egnet for en oppda-
tering og repetisjon innen et viktig og spen-
nende fag.

Petter Gjersvik
Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
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Den danske lære-
boken Ortopædisk 
kirurgi kommer ut 
for 7. gang og mar-
kerer med dette sitt 
25-årsjubileum. 
Boken er revidert 
og oppdatert på de 
aller fleste områ-
dene. Målgruppen 
er først og fremst 
medisinstudenter 

eller, som forfatterne selv uttrykker det: 
«studerende inden for det sundhedsviden-
skabelige område». Den dekker meget godt 
de moderne ortopediske behandlingsprin-
sippene på en kortfattet, men likevel full-
stendig måte. Dette er en basal innføring 
i diagnostisk metodikk, generelle behand-
lingsprinsipper, generell traumatologi og 
allmenn ortopedi. Til tross for de beskjedne 
688 sidene, dekkes alle vesentlige temaer. 
Forfatterne makter å formidle ortopedisk 
diagnostikk og behandling på en lettfattelig 
måte.

Teksten er velskrevet, på dansk, og 
således lett å forstå for norske lesere. Den 
har svært gode og gjennomtenkte bilder og 
illustrasjoner (over 900), og kvaliteten på 
papir og innbinding er god. Jeg anbefaler 
boken på det varmeste til medisinstudenter, 

allmennpraktikere og andre innen helsefag 
som arbeider med ortopediske problemstil-
linger, med behov for et kortfattet og godt 
oppslagsverk innen moderne ortopedisk 
kirurgi.

Jonas Fevang
Ortopedisk avdeling
Haukeland universitetssykehus
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Dette er en over-
settelse, til dansk, 
av den nyeste utga-
ven av den klas-
siske Langman’s 
Medical Embryo-
logy (1). Forfatte-
ren konsentrerer 
seg om de viktigste 
og mest relevante 
kliniske aspektene 
av embryologi. 
Målet er å formidle 

en forståelse for prinsippene i fosterets 
utvikling, som kan anvendes i diagnose, 
behandling og forebygging av medfødte 
misdannelser.

Målgruppen er alle som er interessert 
i menneskets embryologi og tidlig utvikling 
av organer, men først og fremst medisin-
studenter.

Boken består av to hoveddeler, generell 
embryologi med syv kapitler, og spesiell 
embryologi med 13 kapitler. I kapittel 1 
innleder man med gamle og nye forsknings-
områder og introduserer grunnleggende 
prinsipper av molekylær regulering og sig-
nalprosesser. I de andre kapitlene beskriver 
man temaene med klassisk anatomisk 
embryologi, molekylære embryologiske 
aspekter, klinisk relevans (fremhevet i blå 
tekstbokser) med patologiske anatomiske 
aspekter, et sammendrag, og til slutt stu-
dentoppgaver (i gule tekstbokser) som opp-
fordrer til reflektert gjengivelse av pen-
sumet. Bildematerialet er omfattende og 
består av mikroskopiske bilder av embryoer 
og organer under utvikling, fargelagte teg-
ninger som til dels gir et tredimensjonalt 
inntrykk av embryonale prosesser, noen 
tabeller og bilder av individer med med-
fødte utviklingsavvik.

Det at embryologien blir gjort mer 
levende og virkelig ved å sammenlikne med 
klinikken, er viktig. Ser man nøye på inn-
holdet i klinikkavsnittene, oppdager man 


