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Målgruppen er primært personer som ønsker å gjennomgå kosme-
tisk plastikkirurgi, og som søker mer informasjon om prosedyrene. 
De mest vanlige kosmetiske behandlingene er enkelt beskrevet. 
Dette er ingen lærebok for kirurger, men den kan være nyttig for 
leger som ønsker å få noe mer kunnskap om mulighetene innen 
kosmetisk plastikkirurgi, f.eks. allmennpraktikere.

At boken ikke gir annet enn en generell orientering innen kosme-
tisk plastikkirurgi er heller ikke å forvente da førsteforfatteren er 
nyutdannet lege fra 2010. Annenforfatter har erfaring som overlege 
fra plastikkirurgisk avdeling ved Rigshospitalet i København, 
og han har også flere års erfaring fra privat kosmetisk kirurgi.

Boken er delt opp i tre deler hvorav den første og største delen 
består av en beskrivelse av de mest vanlige kosmetiske prosedy-
rene: ansiktskirurgi, brystoperasjoner og kroppsmodulerende inn-
grep. I tillegg er det egne kapitler for botox, «fillers», melkesyre-
behandling, lipoinjeksjoner og laser. Alle kapitlene er bygd opp 
med hvem som vanligvis gjennomgår slike behandlinger, beskri-
velse av prosedyrene, det postoperative forløpet og risikomomen-
ter. Kapitlene er supplert med relativt lett forståelige illustrasjoner 
og bilder av pasienter, før og etter behandling.

Begrensningen er at mange av de prosedyrene som blir angitt, ofte 
gjøres med alternative metoder enn det som er beskrevet og illustrert. 
Eksempelvis beskrives korreksjon av utstående ører bl.a. med en stor 
eksisjon av retroaurikulær hud samt retroaurikulære bruskprosedyrer, 
uten at man går inn på andre, kanskje vanligere minimale invasive 
prosedyrer. Likeledes er det f.eks. ingen differensiering av ansikts-
løftingsprosedyrer. I beskrivelsen av etterforløpet angir forfatterne 
tekniske detaljer som bruk av dren, tidspunkt for suturfjerning og 
postoperative kontroller. Dette kan være veiledende, men her er det 
stor variasjon blant plastikkirurger. Avsnittene om risikomomenter, 
i form av blødning, infeksjon og arrdanning, kunne vært samlet i et 
generelt kapittel, og de spesifikke risikomomentene for hver prose-
dyre burde vært omtalt bedre i de enkelte kapitlene. Forfatterne 
burde f.eks. tatt med at proteseruptur er en komplikasjon som kan 
oppstå etter innleggelse av brystimplantat.

I de to siste delene beskriver forfatterne erfaringer fra fire plas-
tikkirurger og seks pasienter. Dette kan også være interessant les-
ning for etablerte plastikkirurger. De tar særlig for seg vurderinger 
i forkant av operasjonen. Pasientene som blir intervjuet, har fått 
gjennomført operasjon med brystimplantat, neseplastikk, ansikts-
løfting, arrkorreksjon og fettsuging.
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Målgruppen er først og fremst leger i spesialisering i kirurgi. Som 
forfatteren påpeker, er boken designet og beregnet til lommen på 
en legefrakk. Følgelig er den ment som et kjapt oppslagsverk før 
operasjoner i en travel klinisk hverdag. Hvert kapittel startes med 
det aktuelle emnet, og det etterfølges av operasjonsmetoder og 
teknikk med illustrasjoner. Temaene er oversiktlig presentert over 
37 kapitler, med rik bruk av bilder.

De to første delene utgjør 60 sider og omhandler mammakirurgi 
og endokrin kirurgi. Resten dreier seg om diverse, stort sett basale 
deler av gastrokirurgi, men både leverkirurgi og pancreaskirurgi har 
hvert sitt kapittel.

Her er ikke dyptgående kunnskap mulig å få, men en grunnleg-
gende forståelse og beskrivelse av temaene gjengis ganske greit. 
Imidlertid indikerer forordet at man skal få en anatomirepetisjon, 
men dette synes jeg er for svakt presentert. Det operasjonstekniske 
kunne også vært bedre beskrevet. Man har nok slanket boken til at 
den skal passe i lommen, men dette har dessverre gått noe ut over 
innholdet.

Tittelen indikerer at det dreier seg om generell kirurgi, og det er 
den gamle generelle kirurgien som omtales. Kar og thorax, trauma-
tologi og urologi er utelatt. For den unge kirurgen som bruker de 
nye retningslinjene for spesialisering i kirurgi, er dette temaer som 
godt kunne vært presentert. Hva med korrekt og sikker plassering 
av thoraxdren eller korrekt bruk av suprapubisk kateter? Dette er 
vanlige prosedyrer som innimellom byr på utfordringer og hadde 
vært av verdi å omtale. Jeg savner også mer vektlegging av akutt-
kirurgiske problemstillinger.

Boken er brukbar for temaene som dekkes, og kan være grei for 
studenter, turnusleger og spesialistkandidater i en tidlig fase. Men 
den lider likevel av flere mangler, og jeg ble ikke særlig begeistret.

Jeg vil da heller anbefale to andre bøker som er omtalt i denne 
spalten, selv om det godt skal gjøres å få dem ned i en frakkelomme 
av normal størrelse (1, 2).
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