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Medikamentell kreftbehandling er en onkologisk lærebok forfattet 
av over 100 kreftspesialister i Norge som tar sikte på å gi en over-
sikt over og en innføring i medikamentell behandling av ulike kreft-
former. Målgruppen er leger som arbeider med kreft, eller annet 
helsepersonell med interesse for kreftbehandling.

Layouten er noe uoversiktlig, og designen er kjedelig. Det opp-
leves som vanskelig å finne frem i boken, og det har særlig vist seg 
å være tungvint å bruke den som et oppslagsverk på vakt. Den tidli-
gere nettutgaven med søkefunksjon har da vært foretrukket. Videre 
er det kun illustrasjoner i del I, mens det knapt er en eneste illustra-
sjon i del II og III. Boken bærer dessuten preg av å være skrevet av 
mange forfattere, og mer redaksjonell styring er savnet. Både språk, 
stavemåte og oppbygning i de ulike kapitlene varierer mye.

Boken er inndelt i tre hovedkategorier; en første del som omhand-
ler alt fra prinsipper for kreftbehandling, bivirkninger og litt om 
farmakologi, en andre del som gir en systematisk innføring i ulike 
medikamentgrupper, og en tredje del som omhandler behandlings-
prinsipper for ulike diagnosegrupper. Det er også to mindre deler på 
slutten som omhandler praktiske retningslinjer og annen tilleggs-
informasjon.

Del I er velskrevet og gir akkurat passe mengde bakgrunnsinfor-
masjon til å forstå noen av onkologiens grunnprinsipper. Denne 
delen er også rikt illustrert.

Del II er noe oppsummerende i oppbygningen, men svært infor-
mativ om de ulike medikamentgruppene. Den ville blitt mer spen-
nende med illustrasjoner og enklere å navigere i med en mer over-
siktlig oppbygning. Det savnes også mer informasjon om immun-
terapi, selv om dette kapitlet er tilkommet siden forrige utgave.

Bokens svakeste del er den siste terapidelen. Den er tidvis nokså 
informativ med mange gode referanser, men det savnes både mer 
inngående informasjon og en mer entydig struktur. Kapitlet om 
hode-hals-kreft har et fint virkemiddel i form av en oppsummering 
mot slutten. Dette kunne med fordel vært brukt mer.

Innholdsmessig er boken relativt god, men det er mye å hente 
på å forbedre layout og struktur. For de som foretrekker å lese på 
norsk, gir boken en nyttig innføring i de ulike legemidlene, men for 
å få oversikt over terapivalg anbefales fortsatt bruk av retningslinjer 
(enten norske eller internasjonale). Disse er ofte mer oppdaterte, 
og de gir mer oversiktlig og inngående informasjon for å rettlede 
behandlingsvalg. Som lærebok i onkologi er fortsatt DeVita, Hell-
man og Rosenbergs Cancer uten sidestykke, og det er nok fortsatt 
boken jeg vil anbefale andre leger i spesialisering i onkologi.
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Målgruppen för denna bok är läkarstudenter och läkare, läkare under 
utbildning i rättsmedicin, men även andra specialiteter såsom barn-
medicin, allmänmedicin, patologi m.m., juridikstudenter och jurister, 
polisstudenter och poliser, både utredare och kriminaltekniker, och 
annan hälsopersonal såsom sjuksköterskor.

En omfattande lärobok i rättsmedicin som sträcker sig över stora 
områden som även är intressanta för andra än de som håller på med 
rättsmedicin. De första kapitlen rör sig om allmänna förhållanden 
såsom den nya lagstiftningen inom området, rättegång, skillnaden 
mellan vittne och sakkunnig samt hur rättsväsendet i Norge är 
uppbyggt kring rättsmedicinska och medikolegala frågor. Boken 
innehåller även grundläggande regler och lagar inom hälsoväsendet, 
etiska principer för läkare och det rättsliga ansvaret. Den tar även 
upp annan angränsande lagstiftning, vävs- och organdonationer samt 
plikter kring dödsfall, för att senare bli en omfattande lärobok inom 
rättsmedicin med allt från platsundersökningar, rättsantropologi, 
rättsodontologi, identifiering vid katastrofer, entomologi, röntgen-
undersökningar, obduktioner samt ingående om olika typer av 
dödsorsaker och skador. Boken rör även komplicerade saker såsom 
barnmisshandel, toxikologi och genetik samt klinisk rättsmedicin.

De olika kapitlen är skrivna av erfarna specialister inom vardera 
område med stor och gedigen erfarenhet, där även den rättsmedicin-
ska organisationen i övriga nordiska länder är beskriven. Boken är 
oerhört omfattande och kan med fördel även läsas av läkare under 
utbildning och färdiga specialister i andra nordiska länder. Det är lätt 
att använda boken som ett uppslagsverk, och inom många områden 
finns bra illustrationer. Språket förstås även av lekmän, och boken 
kan även utgöra en kunskapskälla för författare, journalister och 
andra som är intresserade av området. Boken bör absolut finnas 
i varje rättsmedicinares bokhylla!
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