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Dette er en grei liten bok på norsk om medisinsk ultralyddiagnos-
tikk. Den er beregnet på leger som behandler akuttpasienter og stu-
denter i medisin og andre relevante fag. Boken har mange kvalite-
ter, men er nok ikke like god å lese for nybegynnere i ultralydens 
jungel, og noen prioriteringer kan man diskutere.

Ultralyd er nå tilgjengelig også utenom kardiologi – ikke minst 
med nye håndholdte høykvalitets ekkoapparater. Norsk og nordisk 
akuttmedisinsk virkelighet kan være annerledes enn den man ser 
i andre land med stor produksjon av lærebøker. Nordiske synspunk-
ter på medisin er derfor verdifulle.

Boken er delt i 14 kapitler som omhandler alt fra basale fysiske 
prinsipper til pasientforberedelser. Forfatternes ambisjonsnivå er 
å føre leseren fra null til klinisk arbeid. Kapitlet om fysiske prin-
sipper ved ultralyd er standard, men er blitt så kort at det kan bli 
vanskelig tilgjengelig for en fersk leser. Beskrivelse av feilkilder 
i ultralyddiagnostikk er dekket på én side. I de fleste kapitlene er 
det praktiske tips og anbefalinger om undersøkelsesteknikk. Dette 
inkluderer ofte anbefaling av snitt og probetype. Det kan være nyt-
tig for ferske undersøkere som ellers må gjøre tidkrevende egen 
erfaring. Ultralydveiledede prosedyrer som tapping av perikard-
væske er omtalt, men diagnostikken kunne vært mer praktisk og 
mer nøyaktig beskrevet. Kapitlet om innleggelse av sentrale og 
perifere kanyler er kortfattet og illustrativt. Likeså gir kapitlene om 
undersøkelse av blodstrøm i cerebrale og perifere kar en kort prak-
tisk veiledning.

Boken bærer preg av at ekkokardiografi er forfatternes felt. Her 
går de gjennom basale innstillinger og standardundersøkelse med 
basale snitt, men også en rekke patologiske tilstander.

Illustrasjonene er gode, og på nett kan man finne illustrative sløy-
fer. Forfatterne skyter nok til side for mål med en del av sin informa-
sjon og illustrasjoner i forhold til målgruppen. Stressekko, kontrast-
bruk, kontroll av pasienter med medfødte hjertefeil og kardiomyo-
patier tyder på at forfatterne innimellom glemmer sitt publikum. 
I akuttmedisin er det ofte spørsmål om avveiing: væskebehandling 
eller avvanning, betablokade eller inotrop støtte, tamponade eller 
hypovolemi. Her får nybegynneren lite hjelp.

I neste utgave – som jeg håper vil komme – vil en spissing mot 
akutte tilstander gjøre den mer brukervennlig og nyttig for den største 
lesergruppen. Med engelsk tekst vil også lesergruppen kunne utvides 
betraktelig.
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Dette er en ny og revidert utgave av den danske læreboken i pedia-
tri. Boken er en oversettelse av Illustrated Textbook of Paediatrics 
ved Tom Lissauer og Graham Clayden. Den er bearbeidet for 
danske forhold av Ulrikka Nygaard og Kjeld Schmiegelow. Mål-
gruppen er først og fremst medisinstudenter og leger i utdannings-
stillinger i barnesykdommer, men også leger og annet helseperso-
nell som har kontakt med barn.

Boken har et stort omfang og dekker alle aspekter av pediatrien, 
inkludert anamnese og undersøkelse, barnets normale utvikling, 
utviklingsforstyrrelser og sykdomstilstander. Det er også kapitler 
om barne- og ungdomspsykiatri samt smertetilstander, den vanske-
lige samtalen og etiske spørsmål. Et kapittel gir en kort innføring 
i genetikk og syndromer. Et eget kapittel er viet ungdomsmedisin, 
noe som er interessant sett fra et norsk ståsted, siden de fleste norske 
barneavdelinger nettopp har hevet (eller er i ferd med å heve) alders-
grensen til 18 år.

De 28 kapitlene er delt inn i mange temaer. Innholdsfortegnelsen 
lister opp kun hovedkapitlene, noe som kan være en ulempe, men 
det oppveies langt på vei av et omfattende stikkordregister. Opp-
byggingen av stoffet er systematisk, og teksten er rikholdig supplert 
med tabeller, diagrammer, tegninger og fotografier. Spesielt nyttig 
er «resymé-rammer», hvor kjernebudskapet blir sammenfattet i få 
setninger. Dette er dessverre ikke gjennomført konsekvent, for eks-
empel mangler hele revmatologikapitlet et resymé. Layouten opp-
leves delvis som noe overlesset, litt mer «luft» hadde vært en optisk 
lettelse for leseren.

Den økende graden av subspesialisering innen pediatrien gjør det 
umulig at en eller få forfattere kan dekke alle fagområdene tilfreds-
stillende selv. De danske redaktørene har valgt å kvalitetssikre de 
enkelte kapitlene ved hjelp av svært kompetente fagfolk, over 40 
totalt. Mitt generelle inntrykk supplert med stikkprøver fra mine egne 
interessefelt og fagområder er at boken holder høy faglig standard.

Etter min mening kan boken uten forbehold anbefales for medi-
sinstudenter og leger under utdanning til barnelege. Den er tilpasset 
danske forhold og ligger dermed nærmere den norske virkeligheten 
enn engelskspråklige lærebøker. Noen vil føle at omfanget er i meste 
laget, men det store antallet tabeller og figurer gjør den lettlest. Jeg 
mener at også allmennleger og annet helsepersonell som har befat-
ning med barn vil kunne ha stor nytte av boken, og da kanskje mest 
som oppslagsverk. Tabellene og spesielt rammene med resymeer 
gjør det mulig å skaffe seg et raskt overblikk over tilstander og 
temaer man ønsker belyst.
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