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Utgivelsen inngår i serien Oxford American handbooks og er en
amerikansk utgave av Oxford handbook of infectious diseases and
microbiology. Håndbøkene i lommeformat er praktiske og baserer
seg på de siste retningslinjene og er utgitt innen de fleste kliniske
felt. Bøkene er svært anerkjente og skrevet av eksperter innen feltet
som kortfattede, konsise sammendrag, som gjør at leseren fort
finner den informasjonen han/hun er ute etter. Denne boken er inn-
delt i fire deler: antimikrobielle midler, infeksjonskontroll, syste-
matisk mikrobiologi og kliniske syndromer.

I det første kapitlet, om antimikrobielle midler, gir forfatterne
først en oversikt over antibiotikas virknings- og resistensmeka-
nismer, deretter en kort, men god og lettfattelig oversikt over anti-
biotikas farmakokinetikk og farmakodynamikk – mekanismer som
er viktige å forstå for å dosere korrekt. Oversikten over de ulike
antimikrobielle midlene følger alle samme mal: klassifikasjon,
virkningsmekanisme, resistens, klinisk bruk, farmakologi, toksisitet
og bivirkninger. Omtalen er punktvis og konsis og gir rask tilgang
på viktig informasjon.

Kapittel to om infeksjonskontroll er basert på amerikanske ret-
ningslinjer, men de avviker ikke særlig fra de norske. Her er en
kortfattet og oversiktlig presentasjon av det viktigste innen infek-
sjonskontroll som alt helsepersonell, særlig sykehusansatte, vil ha
nytte av å lese.

Det tredje kapitlet, om systematisk mikrobiologi, er det største
kapitlet med 350 sider. Her vil klinikeren finne alt han/hun trenger
i sin praksis. Systematisk og punktvis omtales de ulike mikrobene
med hensyn til epidemiologi, patogenese, klinisk betydning, dia-
gnose og valg av behandling.

I det siste kapitlet, kapittel fire om kliniske syndromer, presen-
terer forfatterne en systematisk oversikt over de enkelte infeksjons-
sykdommene med samme inndeling som i kapittel tre. Her er nok
det største minuset for norske brukere. Behandlingen avviker fra
norske anbefalinger for en del viktige sykdommer, blant annet for
pneumoni og urinveisinfeksjoner. Mer resistente bakterier i USA
er noe av årsaken til dette. Hiv har fått en uforholdsmessig bred
omtale og avviker fra resten, også ved at antiviral behandling kun
finnes i kapittel tre. De viktigste sykdommene har henvisning til
amerikanske og internasjonale retningslinjer for behandling. Her
bør leseren heller holde seg til de norske Nasjonale retningslinjer
for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og de nye Nasjonale
retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus.

Boken inneholder svært mye informasjon, men er oversiktlig når
man raskt trenger informasjon. Punktvise lister og tabeller gjør det
lett å finne frem. Det finnes ingen illustrasjoner, særlig savner jeg
bilder av parasitter og infeksjoner i hud. Målgruppen vil spesielt
være medisinstudenter, leger i allmennpraksis, indremedisinere
og leger i spesialisering i infeksjonssykdommer og i indremedisin.
Spesialister i infeksjonsmedisin vil også ha nytte av rask tilgang
til informasjon om antibiotika og mikroorganismer. Omtalen av de
ulike infeksjonene i det siste kapitlet blir for kort, selv for medisin-
studenter, til at boken kan fungere som en lærebok. Det finnes også
en elektronisk utgave.
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Målgruppen er «all health care professionals involved in the
management of patients with colorectal cancer». Boken er tett-
pakket med informasjon til nytte for fastleger, leger i spesialist-
helsetjenesten, studenter, leger i spesialisering og sykepleiere.
Faktagrunnlaget er bra, oppdatert, kortfattet og lett tilgjengelig,
men teksten virker ikke helt gjennomarbeidet. Forfatterne har brukt
svært mange forkortelser med en irriterende mangel på forklaring –
til tross for at tre sider er brukt på å forklare de fleste, men langt fra
alle forkortelsene. En betydelig mangel er også at de systematisk
har unnlatt å legge inn referanser i teksten som underbygger fakta-
opplysninger. Det er kun forslag til videre fordypning mot slutten
av hvert kapittel. Selv på kort sikt kan dette fort skape usikkerhet
om hvor oppdatert faktagrunnlaget er.

Leseren må huske på at dette er en bok skrevet av britiske
bidragsytere for britiske helsearbeidere. For utredning av pasienter
med symptomer er for eksempel ikke alltid koloskopi førstevalg
i henhold til forfatterne.

Konklusjonen er at dette er en grei og konsentrert innføring i alt
man bør vite om kolorektalkreft, men boken erstatter ikke norske
retningslinjer. Boken er spekket med fakta som er ordnet greit og
oversiktlig i kapitler og underkapitler. Den kunne likevel ha profi-
tert på en grundigere redaksjonell gjennomarbeiding.
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