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Under den senaste femårs-
perioden har allt fler kirurgiska
operationer flyttats över från
sluten till öppen vård. Skälen
har framför allt varit att det har
utvecklats skonsamma kirur-
giska metoder och att försäm-
rad landstingsekonomi har lett
till nedskärningar av sjukhu-
sens vårdplatser. Under denna
tid har också begreppet dagkir-
urgi myntats – utan att termen
blivit ordentligt definierad.

Femte omarbetade
upplagan
Den femte omarbetade upp-

lagan av »Kirurgi i öppen
vård» har därför påpassligt fått
tillägget dagkirurgi, samtidigt
som ett flertal nya författare
lämnat bidrag till texten. Ordet
kirurgi skall här uppfattas i
dess gamla, vittomfattande be-
märkelse, eftersom halva bo-
ken beskriver ortopediska ska-
dor och sjukdomar.

Lättförståeligt språk
Det här är en bok med

många goda sidor, och flera ka-
pitel håller hög standard, t ex
de om kärlkirurgi och akut or-
topedi. Faktainnehållet står un-
gefär på läkarstuderandes nivå
med en viss variation uppåt och
nedåt mellan de olika bidragen.
I synnerhet de ortopediska ka-
pitlen är väl illustrerade. Det
märks också att man bemödat
sig om att skriva på ett rakt och
lättförståeligt språk, vilket är
en stor fördel.

Avgränsningsproblem
Det enda som är problema-

tiskt med den här läroboken är
hur öppenvårdskirurgin på rätt
sätt skall kunna avgränsas från
den kirurgi som sköts i sluten
vård – och därmed vilket inne-
håll en bok med den här titeln
bör ha. Formellt sett passerar ju
i stort sett alla kirurgiska och
ortopediska patienter någon
öppenvårdsmottagning, och
patienter med traditionella
»slutenvårdssjukdomar» får i
allmänhet sin preoperativa dia-

gnostik och sina postoperativa
kontroller utförda inom den
öppna vården. Fortfarande
görs många ingrepp inom både
öppen och  sluten sjukvård.

Förvånande urval
För att inte skriva en kom-

plett lärobok i kirurgi–ortope-
di–urologi måste man således
göra många urval och priorite-
ringar. Det är här jag har lite
andra uppfattningar om urvals-
kriterierna än författarna, vil-
ket därmed inte betyder att
mina åsikter är de riktiga. Men
jag saknar text om en del vanli-
ga dagkirurgiska/polikliniska
ingrepp inom länssjukvården,
t ex barnbråck, navelbråck,
epigastrikabråck, mindre trans-
uretrala blåsingrepp, retentio
testis, ablatio testis, vasektomi,
lymfkörtel- eller temporalis-
biopsi.

Jag tycker också att det är
lite svårförståeligt ur öppen-
vårdskirurgins synvinkel att
exempelvis den typiska »öp-
penvårdsåkomman» phimosis
får knappt en halv sidas utrym-
me, medan den mycket typiska
»slutenvårdssjukdomen» aor-
taaneurysm begåvas med en
hel sida. Proktologi, en av öp-
penvårdskirurgins allra största
artiklar, blir relativt basalt be-
handlad i sammanlagt tio av de
300 sidorna, medan handkirur-
gin på sina 60 sidor får gott om
plats att beskriva ganska avan-
cerade operationstekniska de-
taljer. Det relativt sällsynta
thoraxapertursyndromet, som
såvitt jag vet inte opereras i öp-
pen vård, får lika mycket spalt-
utrymme som ljumskbråck, ett
dagkirurgiskt ingrepp av stor
kvantitativ betydelse.

Värdefull uppdatering
Dessa avvikande synpunk-

ter på fördelningspolitiken i

boken skall emellertid inte
skymma det faktum att Sven
Dahlgren och medarbetare
gjort en värdefull uppdatering
av en bok som vid det här laget
tillhör klassikerna bland svens-
ka kirurgiböcker. •
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Som läkare är det alltid bra
att hålla sig orienterad om vad
som sägs i TV 2s »Livslust», så
att man som behandlande dok-
tor är lika väl informerad som
sin patient i medicinska spörs-
mål. När ett specialprogram
om högt blodtryck sändes för
något år sedan ringde 35 000
personer på en och en halv tim-
me. Intresset för denna folk-
sjukdom är således stort. Beror
måhända frågvisheten på att lä-
kare är dåliga på att prata med
sina patienter om sjukdomen
och den oro som bristande kun-
skap ger?

Berör en halv
miljon svenskar
Nu har en av forskningslä-

karna i studion, Carola Lemne,
och en TV-reporter, Karin Lo-
renz, givit ut en bok i »Livs-
lustserien» till den nätta mål-
gruppen – en halv miljon
svenskar! Varav kanske
100 000 äter blodtrycksmedi-
cin i onödan och lika många
inte känner till att de har högt
tryck.

Det hade inte gjort något om
det av boken framgått att Lem-
ne tillika är medicinsk chef på
Pharmacia. Men någon smyg-
reklam för företaget går inte att
spåra. Tvärtom är Livslustbo-
ken ett bra alternativ till floran
av mer eller mindre produkt-

vinklade informationshäften
från läkemedelsbolagen, vilka
många läkare oreflekterat
sticker i händerna på sin patient
med nyupptäckt blodtrycks-
sjukdom i förvissningen om att
de med detta klarat av den s k
informationsbiten.

Populärvetenskaplig
ambition
Boken presenterar blod-

trycket i sitt cirkulatoriska
sammanhang, tar upp de vanli-
gaste komplikationerna till för-
höjt blodtryck, betonar andra
riskfaktorers roll, inte minst
rökningens, och redovisar möj-
liga vinster med behandlingen.
Ett viktigt avsnitt berör blod-
trycksmätningen. Frågan är om
inte patientkravet att få sitt
tryck mätt på ett adekvat, stan-
dardiserat sätt är den enda möj-
ligheten att undanröja slarvet i
sjukvården med denna till sy-
nes banala men avgörande pro-
cedur.

Behandling, biverkningar,
terapiproblem och utsättning
av medicinen tas upp i särskil-
da avsnitt. Några sidor ägnas
också det låga blodtryckets
problem. Av utrymmesskäl är
detta tveksamt för den mål-
grupp som i praktiken kan tän-
kas köpa eller av läkare före-
slås låna boken, hypertoniker-
na.

Plats hade behövts till några
avgörande frågor: Vad vinner
man med behandlingen? Kan
de otrevliga komplikationerna
förhindras? Med all respekt för
Lemnes–Lorenz populärveten-
skapliga ambition är det miss-
visande att som författarna
säga: »Svaret är ja! Man vinner
mycket på att behandla.»

Kompletteringar
till nästa upplaga
Till nästa upplaga bör, för

att patienten verkligen ska kun-
na ta ställning till behandling-
en, inte statistiska differenser
från epidemiologiska studier
ges intrycket att vara den indi-
viduella patientens riskminsk-
ningar och behandlingstrium-
fer. De absoluta riskerna med
högt blodtryck behöver presen-
teras, och riskminskningen bör
göras begriplig genom att ange
hur många patienter som måste
behandlas för att någon ska
undvika en komplikation eller
död. Det kan väl inte vara far-
ligt att patienten får veta att han
eller hon kanske äter sin medi-
cin »i onödan», då läkaren inte
säkert kan förutsäga vilka av
hans patienter som kammar
hem lottohjulets vinst.

I kapitlet om kostnader
finns det också anledning att
föra in, inte bara som nu sam-

1260 LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 93 • NR 13 • 1996

NYA BÖCKER



hällsperspektivet, utan patien-
tens kostnadsperspektiv. Un-
der 90-talet har det blivit ett
ökande problem att patienter
inte kommer till mottagningen
eller inte löser ut sin medicin.
Och nästa år, då patienten på ett
bräde kanske ska betala
500–1 000 kronor bara på apo-
teket, detta för att få ut sina me-
diciner för en symtomlös eller
symtomfattig åkomma! Vad
händer då med behandlingsvil-
jan och följsamheten till ordi-
nationer? Kommer läkeme-
delsvalet styras av ekonomiska
i stället för av medicinska skäl
– på basen av patientens likvi-
ditet?

Informationstekniken
till gagn för läkaren
Denna bok kan rekommen-

deras till flertalet patienter med
högt blodtryck. Läkaren har
själv kanske inte några nya fak-
ta att hämta i boken men kan
lära sig hur ett vittomfattande
budskap koncentreras och hur
förklaringar på ett lättbegrip-
ligt sätt kan utformas för en
folksjukdom.

Som exempel skriver för-
fattarna apropå alkoholens
blodtryckshöjande effekt å
den ena sidan och dess kanske
skyddande verkan på kärlsys-
temet å den andra: »Den som
har en måttlig förbrukning och
som ibland glömmer att gå till
systemet inför helgerna, kan
förmodligen fortsätta med
sina dryckesvanor utan att ha
dåligt samvete. Den som där-
emot drar en lättnadens suck
efter att ha läst ovanstående
avsnitt och tänker »hurra, jag
kan fortsätta dricka – det är
bara nyttigt!» kanske bör fun-
dera på att dra ned alkoholför-
brukningen. •

Brobyggare
mellan pro-
fessioner i
psykosvården
Lisbet Palmgren. Att vårda

våldsamma patienter. Histo-
rien om ett terapeutiskt expe-
riment. 235 sidor. Stockholm:
Natur och Kultur, 1995. Pris ca
330 kr. ISBN 91-27-04351-7.

Recensent: överläkare Tom
Palmstierna, Psykiatriska be-
roendekliniken, S:t Görans
sjukhus, Stockholm.

Att vårda är att med empati
och värme försöka göra livssi-

tuationen drägligare och mind-
re plågsam för lidande med-
människor, patienter. Våld-
samma patienter är lidande
människor som inte bara har
»ont» utan även begår onda
gärningar. Att göra gott för
dem som genom sitt eget lidan-
de begår onda gärningar blir
därför en av de större utma-
ningarna för den professionella
vårdaren.

Humanistisk
livsåskådning
Lisbet Palmgren har som

psykiater och terapeut ägnat
dessa människor en stor del av
sin professionella gärning. I
boken »Att vårda våldsamma
patienter» beskriver hon på ett
mycket personligt sätt hur hon
och hennes medarbetare för-
sökt att lösa problemen kring
att vårda och utveckla dessa
våldsamma och sjuka männis-
kor. Boken är till stor del en
personlig beskrivning av bak-
grunden till hennes eget enga-
gemang i en humanistisk livs-
åskådning.

Psykodynamiskt
orienterad
Boken är däremot inte en lä-

robok i psykiatri, något som
författaren själv poängterar.
Det finns därför inte någon an-
ledning att närmare kommen-
tera hennes beskrivning av di-
agnostisk terminologi eller
psykiatrisk klassifikation. Den
följer inte det senaste ameri-
kanska »DSM-III-r-modet»
utan utgör en för sammanhang-
et mer psykodynamiskt orien-
terad och praktisk beskrivning
av de psykotiska, personlig-
hetsmässiga och organiska till-
stånd som hon har funnit vara
av betydelse för denna aktuella
patientgrupp.

Lisbet Palmgren ger i bo-
kens olika avsnitt om behand-
lingsstrategier prov på en prag-
matisk inställning till behand-
lingsarbete. Å ena sidan lägger
hon mycket stor vikt vid de
psykologiska och psykodyna-
miska aspekter som är så vä-
sentliga för denna grupp pati-
enter likväl som hon beto-
nar betydelsen av en samfälld
vårdideologisk inställning 
präglad av humanism inom
personalgruppen.

Radikal inställning
till psykofarmaka
Å andra sidan ger hon ut-

tryck för stora insikter i psyko-
farmakologins irrgångar och

betonar på ett förtjänstfullt sätt
nödvändigheten av en genom-
tänkt farmakologisk ideologi
baserad på kunskap och insik-
ter i hur dessa läkemedel både
kan vara en stor tillgång och ett
nödvändigt stöd, samtidigt
som felaktig eller olycklig an-
vändning leder till personliga
tragedier för patienterna.

Man kan rentav hävda att
Lisbet Palmgrens psykofarma-
kologiska förhållningssätt, ex-
emplifierat med hennes kun-
nigt radikala inställning till t ex
användandet av clozapin (Le-
ponex), har varit lika radikalt
som hennes psykodynamiska
förhållningssätt till vården av
dessa patienter.

Läsvärt för alla
i psykosvården
De omfattande avsnitt om

hennes erfarenheter av psyko-
terapi, miljöterapi och farma-
koterapi är utomordentligt in-
tressanta och ger goda möjlig-
heter till reflektion för alla som
arbetar med våldsamma pati-
enter.

I synnerhet som boken före-
faller vara skriven för att läsas
av människor med olika kun-
skapsbakgrund kommer den
säkerligen att fylla en viktig
roll som brobyggare mellan
olika professioner inom den
svåra psykosvården.

Personalkonflikter kan
sabotera verksamheten
Även den som har deltagit i

utveckling av nya verksamhe-
ter inom psykiatrin har mycket
att hämta i Lisbet Palmgrens
bok. Hon beskriver på ett klar-
synt och modigt självutläm-
nande sätt hur nya verksamhe-
ter drabbas av akuta kriser (se
avsnittet om »februaripsyko-
sen»).

Hon beskriver hur personal-
konflikter både kan vara
sprungna ur externaliserade,
projicerade inre konflikter
inom enskilda patienter likväl
som de kan härröras från en-
skilda individer eller grupper
inom personalgruppen som
desavouerar t ex den officiella
vårdideologin på enheten.

Frågan om hur »personalsa-
botage« påverkar en svår verk-
samhets funktion är en mycket
delikat fråga, som inrymmer
många svårigheter både inter-
kollegialt och formellt (t ex
fackföreningars inflytande på
vården). Lisbet Palmgren illu-
strerar hur en »auktoritär kär-
leksfullhet» i förhållningssät-

tet mot inte enbart patienter
utan även i relationen till per-
sonal kan vara en väg genom
dessa svårigheter.

I boken beskrivs hur män-
niskor som inte bör arbeta med
våldsamma patienter på olika
sätt kan förmås att inse att de
bör ägna sig åt annan verksam-
het. Dessa centrala aspekters
betydelse för psykiatrisk vård
är ofta av pietetsskäl eller av
andra hänsyn negligerade på
många institutioner med förö-
dande resultat för verksamhe-
ten som följd. Lisbet Palmgren
tycks däremot oförväget ta des-
sa problem på ett öppet allvar
som är beundransvärt.

Aktuellt dokument
»Att vårda våldsamma pati-

enter. Historien om ett terapeu-
tiskt experiment» kan därför
rekommenderas alla dem som
är verksamma med psykos-
och missbruksvård, eftersom
boken inte enbart är ett doku-
ment över Lisbet Palmgrens
egen gärning utan även ett ak-
tuellt dokument om »the state
of the art» vad avser både psy-
kologiska, farmakologiska och
organisatoriska aspekter på att
vårda våldsamma patienter. •
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Läkartidningen
väljer böcker

och recensenter
Läkartidningens bokre-
daktion får då och då in re-
censioner som kommit till
genom att författare eller
utgivande förlag, särskilt
läkemedelsföretag, vidta-
lat en läkare att anmäla bo-
ken. Sådana recensioner
tackar redaktionen nej till.
Bokredaktionen väljer ut
de böcker som skall anmä-
las och vidtalar skribenter.
Vi välkomnar tips om nya
utländska böcker som är
av stort värde för Läkartid-
ningens läsekrets – men
tag kontakt med bokre-
daktionen innan du skriver
någon anmälan spontant!
Risken för dubbelarbete
är stor.
Med hänsyn till det be-
gränsade utrymme som
finns för bokanmälningar
recenserar Läkartidning-
en normalt inte skrifter
som har anknytning till
marknadsföring av före-
tag eller produkter. Om
sådant material ger anled-
ning till välgrundad kritik
kan den framföras i tid-
ningens debattspalter.


