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ANMELDELSER       

utgangspunktene tar den enkelte forfatteren 
leseren med på en gjennomgang av egne 
erfaringer (på godt og vondt) og reflek-
sjoner over utfordringene i veiledning. Med 
så mange forfattere kunne man frykte at 
nivået ble ujevnt og at det ville bli mange 
gjentakelser. Det er ikke tilfelle, noe som 
må krediteres redaktørene. Hvert enkelt 
kapittel har noe nytt å by på. Nivået er jevnt 
høyt, kanskje med et par toppunkter i Karin 
Blix Flages kapittel om selvavgrensning 
i veiledningen og Michael de Vibes kapittel 
om tilstedeværelse i veiledningen. Alle for-
midler en holdning til veiledning som kan 
sammenfattes i å «leke, lytte og lære».

Boken er særdeles velegnet for alle leger 
som driver med klinisk veiledning. Nybe-
gynneren vil finne inspirasjon og et faglig 
grunnlag for å utvikle seg som veileder. 
I litteraturlisten inviterer man til videre 
lesning. Mer erfarne veiledere vil bli sti-
mulert i den stadig pågående refleksjonen 
over egen praksis, som er nødvendig for 
å gjøre sitt beste i veiledningen, og derved 
bidra til å bringe stadig bedre behandling 
og omsorg til våre pasienter.
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Advanced Life 
Support Group, 
en britisk organi-
sasjon med base 
i Manchester, står 
bak denne boken. 
Gruppen utgir pub-
likasjoner om og 
avholder kurs i liv-
reddende behand-
ling. Malcolm 
Woollard er pro-
fessor i «Pre-hos-

pital and Emergency Care» ved universi-
tetet i Coventry. De øvrige bidragsyterne er 
to obstetrikere, en ambulansearbeider (para-
medic), en jordmor og en neonatolog.

Boken er primært beregnet på helseper-
sonell som kan komme i situasjoner hvor 
de må håndtere akutte, obstetriske tilstander 
utenfor sykehus. Kapitler om organisering 
av svangerskaps- og fødselsomsorgen og 
om lovbestemmelser har nok størst inter-

esse for britiske lesere. Kapitlet om anato-
miske og fysiologiske forandringer i svan-
gerskapet er nyttig; det inneholder også en 
liste over normalverdier i graviditeten for 
en del blodprøver. Forfatterne beskriver 
den normale fødselen og gir en god inn-
føring i undersøkelse av den gravide og 
fødende kvinne for helsepersonell som ikke 
har spesialkompetanse i obstetrikk. Hva 
skal man spørre om, hva skal man se etter, 
og hvilke undersøkelser skal man gjøre?

Deretter går forfatterne systematisk 
gjennom de viktigste akutte tilstandene 
i tidlig svangerskap, sent svangerskap, under 
fødsel og etter fødsel. Det er også et eget 
kapittel om omsorg for og behandling av det 
nyfødte barnet med særlig vekt på asfyksi og 
resuscitasjon. Det er gode kapitler om skader 
og akutte medisinske tilstander hos gravide: 
psykiatriske sykdommer, trombose/emboli, 
epilepsi, diabetes, hjertesykdommer og lun-
gesykdommer. Man omtaler også vold mot 
og voldtekt av gravide kvinner. Til slutt er 
det et kapittel om hjertestans og sjokk hos 
gravide.

Retningslinjene som forfatterne anbe-
faler, stemmer godt med norsk praksis. 
Boken er systematisk oppbygd med defini-
sjoner, risikofaktorer, diagnose og prehos-
pital behandling. Tabeller og figurer er 
oversiktlige, likeså flytskjemaer for under-
søkelse og behandling. Forfatterne legger 
vekt på praktiske råd: En kvinne med 
rikelig obstetrisk blødning skal til sykehus 
snarest mulig, uten detaljerte undersøkelser. 
Venefloner kan man legge inn i ambu-
lansen, slik at man ikke kaster bort tiden 
med det før transporten. Videre skal man 
ikke gi intravenøs væske ved systolisk BT 
≥ 100 mm Hg, med tre unntak: blødning 
over 500 ml, endret sensorium og hjerte-
arytmier. Dersom fødselen er nær fore-
stående, bør den foregå på stedet, ikke 
i en ambulanse.

Boken bør leses av helsepersonell som 
kan få ansvaret for gravide eller fødende 
kvinner i akutte situasjoner utenfor syke-
hus: ambulansepersonell, anestesileger som 
deltar i utrykninger, kommuneleger og 
legevaktleger. Jordmødre utenfor føde-
avdelinger kan ha nytte av ny kunnskap og 
oppfriskning av gammel. Boken er velegnet 
som oppslagsbok. Med lange transport-
avstander, som det er mange steder i vårt 
land, vil den ikke være mindre nyttig her 
enn i Storbritannia.

Advanced Life Support Group avholder 
todagers praktiske kurs som bygger på 
boken (1).
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I tråd med tittelen 
gir forfatterne en 
innføring i repro-
duksjonssystemet. 
Boken er todelt. 
Den første delen 
består av 25 
kapitler hvor man 
får en oversikt 
over reproduk-
sjonsanatomi og 

fysiologi. Forfatterne innleder med hypo-
fysen, dens gonadotropinutskillelse og 
regulering. Videre følger en kort innføring 
i genetikk og embryologi med utvikling 
av kvinnelige og mannlige forplantnings-
organer. De beskriver den normale puber-
tetsutviklingen for begge kjønn, og deretter 
følger en anatomisk og fysiologisk inn-
føring i kjønnsorganene til den voksne 
mann og kvinne. Befruktning, svangerskap, 
prevensjon og overgangsalder beskriver de 
avslutningsvis i den første delen.

Den andre delen består av 23 kapitler. 
Her er det hovedsakelig en innføring i de 
vanligste kliniske abnormalitetene, relatert 
til reproduksjonsapparatet for begge kjønn. 
I denne nye utgaven er det nye kapitler som 
omhandler fødselskomplikasjoner, benigne 
og maligne mammatilstander, i tillegg til en 
oppdatering på diagnostikk av testikkel-
tumorer og sykdommer i prostatakjertelen. 
Nytt i denne utgaven er også en del med 
selvtesting i form av flervalgsspørsmål. 
Dette er med på å gjøre den velegnet til 
eksempelvis PBL-undervisning av medisin-
studenter.

Boken er lettlest, enkel å slå opp i og 
oversiktlig. Illustrasjonene holder høy kva-
litet, de er fargemessige delikate og generelt 
sett forståelige. Forholdet mellom tekst og 
illustrasjoner balanserer godt.

Boken kan absolutt være nyttig for medi-
sinstudenter, leger i spesialisering, syke-
pleiere, jordmødre og for andre som søker 
kunnskap om det fascinerende og kom-
plekset samspillet i det humane reproduk-
sjonssystemet.
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