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Redaktørerne Boeckstyns & 

Ebskov har forestået en 

kittelbog til personalet i 

akutmodtagelser: ”Kirurgi i 

akutmodtagelse”. 

Inspirationen til bogen er 

fjerde udgave af 

skadestuekirurgi og således 

en bog til personalet, der 

modtager og behandler 

akutte kirurgiske patienter. 

Bogen er inddelt i kapitler 

omhandlende emner som 

traumatologi, sårbehandling 

og anæstesi, samt kapitler 

om klagesystemet, 

retsmedicin og 

overbringelsen af den 

dårlige nyhed. Det er gode 

kapitler, der godt beskriver 

de overordnede principper 

inden for emnerne.

Derudover er der lægefaglige specialekapitler, der er meget koncise i deres 

sprogbrug. Fra redaktionel side er der lagt vægt på korte gennemgange frem for 

decideret lærebogstilgang.

Den specialemæssigt største del af bogen omhandler ortopædkirurgiske skader og 

behandlingen af disse, og der gives en fin gennemgang af de hyppigste årsager til 

behov for akut ortopædkirurgisk behandling. Der er mange gode pædagogiske 

tegninger, men man savner billeddiagnostiske eksempler på f.eks. frakturer. 

Røntgenbilleder er næsten helt udeladt i bogen.

Bogen kommer vidt omkring i de kirurgiske specialer. Dog findes ikke kapitler om 

karkirurgi og thoraxkirurgi. En gennemgang af akutte karkirurgiske sygdomme kunne 

godt have fundet plads, og det bemærkes, at en hyppig tilstand som fremmedlegemer 

i tarmen er udeladt.

Man får dog god mulighed for at søge information om akutte kirurgiske sygdomme 
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inden for de beskrevne specialer, og et godt tiltag er forslag til supplerende læsning.

I nogle kapitler bekrives praktiske procedurer som f.eks. knæpunktur. Denne 

anvendelsesorienterede tilgang er en styrke. Stikordsregisteret er generelt grundigt 

gennemført, dog er hyppige tilstande som f.eks. olecranonfraktur og galdestensanfald 

ikke at finde. Der er mange gode illustrationer i bogen, der er holdt i grå nuancer.

Overordnet set er bogen god og vil være at finde i kittellommen hos mange yngre 

læger og medicinstuderende. På kort plads beskrives mange akutte kirurgiske 

tilstande. Hvorfor er dette vigtigt? Redaktørerne skriver det selv i forordet – det kan 

betyde forskellen på liv eller død. 

Overlæge Morten Laksáfoss Lauritsen, E-mail: 

Morten.Laksafoss.Lauritsen@regionh.dkMorten.Laksafoss.Lauritsen@regionh.dkMorten.Laksafoss.Lauritsen@regionh.dkMorten.Laksafoss.Lauritsen@regionh.dk

Interessekonflikter: Anmelderen er selv forfatter og medforfatter til bøger om akutte 

kirurgiske emner.
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