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   ANMELDELSER
     

om og bredere forståelse av hundreårin-
genes livsverden og på den måten bidra til 
å øke eldres livskvalitet.

Hovedtemaene er fortid, nåtid og 
fremtid, og naturlig nok er fortid og nåtid 
viet mest plass. Hundreåringene formidler 
hverdagshistorie fra unionsoppløsningen, 
gjennom to verdenskriger og utviklingen av 
velferdsstaten. Deres samtid har også vært 
omgangsskole, skumringstime, fattighus og 
48-timersuke – så ikke overraskende finner 
hun at tilpasningsevne er noe av det som 
best karakteriserer disse personene.

Forfatterens beundring er tydelig, hun 
formidler hundreåringenes positive hold-
ning, storhet, glede ved medmennesker, 
engasjement, vilje og tålmodighet. Infor-
mantenes egne forklaringer på oppnådd 
alder er i overensstemmelse med «nyere 
forskning»: Gener, høyere makter/flaks, 
fysisk helse, aktivitet, kosthold, humør, 
arbeidsglede og nære relasjoner.

Interessant er det hvordan hundreårin-
gene opplever å ha jernhelse, til tross for at 
de på mange områder har sviktende funk-
sjon. Slik sett bekrefter de at «helse er 
fravær av sykdom» og oppfatter de lytene 
de har som uttrykk for aldring.

Noen avsnitt er glansbilder av levd liv, 
preget av det enkelte informanter sier, 
nemlig: «en har ikke lov til å klage». Kan-
skje gjør dette at enkelte, vanskelige 
temaer, som ensomhet, pleie og omsorg, 
problematiseres i liten grad. Mange temaer 
omtales og det er umulig å gå i dybden. 
Iblant opplever jeg forfatterens kommen-
tarer til sitatene som selvfølgelige og over-
fladiske, og det er litt synd når sitatene 
varmt, lavmælt og innsiktsfullt kan tale 
for seg selv.

Kapitlet om fremtid er interessant, både 
lysten til å leve, oppleve mer og «se hvordan 
det går» samt tanker om døden og det å være 
en byrde for andre er fint formidlet og kunne 
gjerne fått større plass.

Jeg synes dette er en viktig bok, både 
fordi den gjennom hundreåringenes briller 
beskriver interessante år og fordi den 
respekten som informantene påkaller, også 
kan komme yngre eldre til gode. Men aller 
mest viktig fordi den bekrefter og minner 
meg på gleden ved økt levealder midt 
i bekymringen over at så mange lever så 
lenge.

Marte Mellingsæter
Geriatrisk avdeling
Oslo universitetssykehus, Ullevål
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Författarna skriver 
i sitt förord att det 
är den första läro-
boken i handkir-
urgi. Det är en 
inbunden bok som 
omfattar 295 sidor 
fördelat på 36 
korta kapitel. Det 
finns ingen tydlig 
beskrivning till 
vilken målgrupp 

den riktar sig. Vi får anta att syftet är en 
introduktion till ämnet handkirurgi och att 
boken i första hand vänder sig till medicine 
kandidater och blivande specialister i orto-
pedi, allmänkirurgi och plastikkirurgi men 
också till dem som handlägger enklare 
handkirurgiska fall inom primärvården och 
företagshälsovården.

Språket är enkelt och boken är väl struk-
turerad. Jag saknar dock en uppdelning i en 
elektiv och en akut del. Det finns också en 
del inslag av redaktionella brister så som en 
del terminologi som inte förklaras i texten, 
bilder som saknar förklarande markeringar, 
ojämn kvalitet på bilder etc. Likaså ställer 
man sig frågande till varför det bara finns 
plats för anteckningar på var och vartannat 
kapitel och inte genomgående? Jag tror 
också att boken skulle göra sig bättre som 
paperback utgåva (lättare att bära med sig).

Boken innehåller en översiktlig del med 
funktionell anatomi och diagnostik som 
inleder och sedan följs av snittföring och 
bruk av blodtomhet. Här tycker jag nog att 
kapitlet kring bilddiagnostik kunde komma 
in och inte som sista kapitel. Saknar också 
ett kapitel om anestesi här. Sedan följer en 
blandning av elektiva och akuta kapi-
telindelningar som genomgående är väl-
skrivna men vissa kapitel är mer utförliga på 
bekostnad av andra som är väl nedkortade 
t.ex. kapitlet om radiusfrakturer som jag per-
sonligen tycker bör få ett större utrymme.

Valet att utförligt beskriva operationsme-
toder på högspecialiserade ingrepp samti-
digt som jag saknar i vissa stycken en mer 
utförlig fokus på diagnostik och behand-
lings modeller av det «vanliga» är nog ett 
utslag av att redaktionen inte valt vilken 
målgrupp man riktar sig till. Ett av flera 
lysande undantag är kapitlet om DRU leds 
instabilitet.

På det hela taget är det en värdefull bok 
för var och en som har ett intresse för hand-
kirurgi. Det finns en del redaktionella 
brister men innehållsmässigt är boken på 
det hela taget «up to date» även om jag 
saknar kapitel om rheumakirurgi och pro-

teskirurgi vilket drar ner betyget något. Ett 
självklart bokval för medicine kandidater 
blivande specialister inom ortopedi/allmän-
kirurgi och ett måste på varje distriktsläkar-
mottagning.

Kurt Pettersson
Handkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Sverige
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Dette heftet er et 
supplement til 
legens informa-
sjon og råd til de 
pasientene med 
kols som ønsker 
å vite mer om syk-
dommen de har 
utviklet. Sam-
funnsutviklingen 
og helseomsorgen 
har medført et mer 
bevisst partnerskap 

mellom pasient og helsearbeider, hvor hel-
searbeideren er rådgiveren og pasienten er 
beslutningstakeren. Pasientene søker infor-
masjon hvor den er tilgjengelig, enten 
muntlig i lokalt miljø, i bøker/hefteer eller 
på Internett. Det er imidlertid få eller ingen 
kontroll- eller kvalitetssikringsinstanser for 
slik informasjon. Mer enn 200 000 personer 
i Norge har kols med kliniske og funksjo-
nelle manifestasjoner, så markedet er stort 
for god pasientinformasjon.

Dette pasientheftet om kols ble opprin-
nelig utgitt på engelsk i 2008 av Family 
Doctor Publications Limited, senere over-
satt av Trude Monssen i Exlibriz AS med 
seksjonsoverlege Anne Bailey ved Glittre-
klinikken, Hakadal som faglig norsk kon-
sulent. Et forord er skrevet av leder i Nasjo-
nalt kolsråd i Norge Olav Kåre Refvem, 
spesialist i lungesykdommer.

Hefte har 11 kapitler om: hva er kols?, 
diagnose, medikamentell behandling, ikke-
medikamentell behandling, støtte for 
kolspasienter, å leve med kols, spørsmål og 
svar, nyttige adresser, nyttig informasjon, 
register og dine sider. En oppsummering 
finnes etter hvert kapittel. Innledningsvis 
har boken tre gode og informative sykehis-
torier fra pasienter med lett, moderat og 
alvorlig kols. Viktige, pasientrelevante for-
hold vedrørende sykdommen er omtalt. Her 
er god hjelp til røykeslutt. Det foreligger 
forslag til pasientenes handlingsplan for 
pusting, slimdannelse, tanker og konsentra-


