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problemer hos mange vanlige bakterier ska-
per også flere problemer. Dette har ført til 
begrepet «emerging infectious diseases» 
(EID), som sammenfatter infeksjoner for-
årsaket av mikrober som enten har dukket 
opp nylig, ikke har vært erkjent tidligere, 
eller har økt sterkt i utbredelse. Slike infek-
sjoner er blitt en viktig del av infeksjons-
medisinen i vestlige land i de siste tiårene, 
og enhver infeksjonsmedisiner må ha et 
visst kjennskap til dem.

La det være sagt med en gang: For den 
som ønsker en korfattet medisinsk innføring 
i fremveksten av infeksjonssykdommer, er 
Peter Washers bok ikke egnet. Washer er 
ikke selv medisiner, og det fremgår klart at 
han egentlig er lite interessert i de medi-
sinske aspektene ved de aktuelle infeksjo-
nene. Han synes faktisk å være noe skeptisk 
til hele begrepet, idet han antyder at mye av 
innsatsen bak introduksjonen av det, med 
egne konferanser, eget tidsskrift og nyopp-
rettede professorater langt på vei var mani-
pulerende PR-fremstøt med det underlig-
gende motiv å skaffe nye ressurser til feltet 
infeksjonsmedisin.

Washers hovedinteresse er alle de sosio-
logiske og psykologiske mekanismene som 
ofte utløses i forbindelse med trusler fra 
infeksjonssykdommer. Han støtter seg her 
bl.a. på teorier fra sosialantropologer som 
Mary Douglas (1921–2007) og sosiologene 
Anthony Giddens (f. 1938) og Ulrich Beck 
(f. 1944). Disse delene inneholder utvilsomt 
enkelte interessante hypoteser, men også 
mye stoff som virker noe søkt og spekula-
tivt for medisinere. I sin omtale av samfun-
nets og den medisinske verdens oppfat-
ninger av store epidemier tar Washer i bruk 
postmodernismens og sosialkonstruktivis-
mens begrepsapparat og snakker om f.eks. 
aids som en «sosial konstruksjon».

Det er ikke bare EID-begrepet som er 
gjenstand for Washers kritiske betraktninger. 
Han har liten tro på bioterrorisme som 
en viktig trussel. Også her mener han at 
motivet bak haussingen av bioterrorisme-
trusselen var ønsket om økt finansiering av 
ulike forskningsformål og av det offentlige 
amerikanske helsevesenet. Han hevder at 
både motiver og manipulatoriske mekanis-
mer mer eller mindre var de samme som 
tidligere ble benyttet i «konstruksjonen» 
av EID-begrepet. Ifølge Washer ble anthrax-
angrepet gjennom brevpost, etter 9/11-
angrepet i New York, utnyttet av hauker 
i Bush-administrasjonen i argumentasjonen 
for invasjonen i Irak i 2003. Når Washer 
nærmest «dekonstruerer» hele bioterro-
rismetrusselen, som han omtaler som 
«bioterrorismemyten», avslører han imidler-
tid en betydelig perspektiv- og kunnskaps-
løshet. I dagens samfunn kan muligheten 
for bioterrorisme ikke avfeies så nonchalant. 
Vi skal heller ikke glemme at det var flere 
dødsfall etter anthraxangrepet i USA i 2001.

Den som er interessert i EID-begrepet og 
infeksjonsmedisin, vil utvilsomt finne en 

del interessant stoff i Washers bok, forutsatt 
at man ikke irriterer seg for mye over hans 
spekulative påstander og tilbøyelighet for 
postmoderne vinkling i vurderingen av 
sentrale problemer i moderne infeksjons-
medisin. Boken er derimot uegnet for den 
som ønsker en innføring i de medisinske 
aspektene.
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En bok om inten-
sivmedisin i kar-
diologi er hjertelig 
velkommen. På 
tross av iPad og 
Kindle er det 
noe positivt med 
å holde en ekte bok 
mellom hendene 
når man skal til-
egne seg kunnskap. 
Redaktørene er 
spesialister i anes-

tesiologi, kardiologi og intensivmedisin. 
Hjertesvikt, hjertestans og koronarsykdom 
er Norges største helseproblem, og det er 
derfor viktig med en bok som tar for seg 
pasienter med et alvorlig hjerteproblem. 
Selv om behandlingen av akutt hjerteinfarkt 
med ST-elevasjon er blitt regionalisert de 
siste årene i Norge, er det fremdeles mange 
akutt dårlige hjertepasienter som blir innlagt 
på de fleste sykehus med akuttberedskap.

Kapitlene starter med et hovedbudskap, 
hvilket er en god idé. Det forteller umiddel-
bart noe om fokus i kapitlet. Boken er gene-
relt lettlest. I de fleste kapitlene presenterer 
forfatterne også et pasienteksempel. Disse 
eksemplene er generelt gode og opply-
sende. Noen tilstander er svært grundig 
presentert med sykdomsmekanismer ned 
på cytokinnivå, men noe mer enn en kort 
orientering om molekylære mekanismer 
er det selvsagt ikke plass til.

Det finnes praktiske flytdiagram for 
behandling i noen kapitler, mens i andre 
står det at behandling er utenfor rekke-
vidden av hva som skal dekkes i boken. 
Spesielt blir det pussig når behandling er 
utelatt i kapitlet om preeklampsi. I kapitlet 

om kardiogent sjokk er søkelyset rettet mot 
aortaballongpumpebehandling og revasku-
larisering. Mindre plass er viet medika-
menter med inotropisk effekt – hvilket er 
utmerket og i tråd med korrekt kardiologisk 
behandlingsstrategi.

Ekkokardiografi har, med rette, fått en 
relativt sentral plass, og bidragsyterne pre-
senterer mange eksempler på hvordan en 
ultralydundersøkelse kan bidra med viktig 
kunnskap for diagnostikk og behandling. 
Det er imidlertid noe irriterende at forlaget 
har samlet fargeillustrasjonene i egne 
avsnitt på få steder.

Dette er en britisk bok som retter seg mot 
det britiske helsevesenet. Noen av forkor-
telsene er ukjente for norske lesere, men 
alle forkortelsene er klart definert i kjent 
britisk stil. Sykdomstilstandene er imid-
lertid universelle, og forfatterne gir et godt 
og oversiktlig innblikk i alvorlige tilstander 
forårsaket av akutt hjertesykdom.
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Siden begyn-
nelsen av 1990-
årene har opp-
merksomheten 
knyttet til behand-
ling av kolorektale 
levermetastaser 
økt. Ikke bare har 
den kirurgiske tek-
nikken og tak-
tikken endret seg 
dramatisk. Inn-
føringen av ny og 

bedre bildediagnostikk, bruken av neoadju-
vant og adjuvant kjemoterapi med nye og 
mer potente medikamenter og innføringen 
av nye tumordestruerende teknikker har 
bidratt til endrede indikasjoner og bedre 
resultater. Men hva er egentlig status – 
hvordan skal vi klare å beholde en viss 
oversikt, og god innsikt?

Denne boken kan være en god hjelp for 
mange som er involvert i denne nokså store 
pasientgruppen. Forfatterne og redaktøren 
kommer fra Torino i Italia. Kanskje hører 
de ikke med i gruppen som vi ser og hører 
på enhver kongress om kolorektale lever-
metastaser. Men deres navn og bidrag er 


