BOKANMELDELSE:

KARDIOLOGI

KLINISK VEILEDER
Den er ikke ment som en fullstendig
lærebok, men gir en solid gjennomgang
av mange sentrale temaer. En viktig styrke
er at den er godt tilpasset norske forhold
og norsk behandlingshverdag. Norske
behandlingstradisjoner er vektlagt, likeså
arbeidsdelingen mellom allmennleger og
spesialister.
Boken er delt i tre deler. Den
første delen gir en gjennomgang av de
viktigste diagnostiske
hjelpemidlene, fra
tradisjonell klinisk
hjerteundersøkelse
til moderne, avansert
bildediagnostikk.
Neste del, hoveddelen,
går gjennom de viktige
sykdomstilstandene.
Her er det litt variable
lengde og vinkling
på kapitlene. Bokens
siste del tar for seg
en del mer generelle
problemstillinger ved
hjertesykdom. Her
redegjør forfatterne
for spørsmål knyttet
til antitrombotisk
behandling, fysisk
trening, flyreiser,
førerkort og
naturmidler.
Boken er
ryddig, og det er lite
overlapp mellom
ulike kapitler. Der det er relevant, foreligger
henvisninger til innhold i andre kapitler.
Boken bør egne seg godt for målgruppen.
Den oppdaterte utgaven er styrket og
fortjener en plass i hyllen til interesserte
allmennleger, indremedisinere, bredt
interesserte kardiologer og relevante
sykehusavdelinger.
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Den første utgaven av denne boken kom i
2011. Vi skrev da at en lærebok i kardiologi
skrevet på norsk er en sjelden fugl, og at
boken var et imponerende prosjekt og
et vellykket produkt.
Boken er nå oppdatert
og utvidet med fem
nye relevante kapitler:
håndholdt ultralyd,
CT ved koronarsykdom, MR av hjertet,
hjertesykdom og
svangerskap samt
TAVI (kateterbasert
behandling av aortastenose). Igjen er kjente
og erfarne norske
klinikere benyttet som
forfattere av de ulike
kapitlene. Ifølge forordet er målgruppen
fortsatt først og fremst
leger som daglig kommer i kontakt med
hjertepasienter uten
å være spesialister i
kardiologi. Dette dreier
seg om allmennleger,
leger som arbeider innenfor generell indremedisin eller leger som har utdanningsstilling i sykehus. Også medisinerstudenter og
sykepleiere som arbeider innen fagfeltet, vil
kunne ha nytte av boken. Språket er gjennomgående bra, og mange kapitler gir nyttig
repetisjon og oppdatering også for mer
erfarne kardiologer.
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