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Tillkomsten av denna hand-
bok om mjukdelstumörer i rö-
relseapparaten torde vara moti-
verad av två viktiga omstän-
digheter, dels svårigheten att ti-
digt detektera malignitet, dels
osäkerheten om handläggning-
en vid misstänkt malignitet.
Dessa omständigheter har sin
förklaring i den låga inciden-
sen och därmed den begränsa-
de erfarenheten av dessa till-
stånd hos gemene kliniker.

Boken kan sänka
antalet sarkomfall
Till Cancerregistret rappor-

teras årligen drygt 38 000 fall,
varav endast 200 utgörs av
mjukdelssarkom i rörelseappa-
raten. För ytliga (subkutana)
förändringar gäller att de är
vanliga och nästan alltid benig-
na. Problemet för klinikern är
att bland 1 000 ytliga tumörer
identifiera de två sarkomen.
För djupa (subfasciella) tumö-
rer gäller att de ofta är symtom-
lösa och inte upptäcks förrän
de blivit nästan decimeterstora,
vilket vid sarkom är prognos-
tiskt ogynnsamt.

Författarna söker med den-
na kortfattade (40 sidor) och
lättlästa sammanfattning om
mjukdelstumörer råda bot på
dessa förhållanden. Boken rik-
tar sig till allmänläkare och all-
mänkirurger, men också till
plastikkirurger, ortopeder och
dermatologer. Om dessa tog
sig tid (< en timme) att läsa ige-
nom denna bok, skulle antalet
sarkomfall, som idag når speci-
alisten sent eller efter felaktig
diagnos/behandling, kunna re-
duceras väsentligen.

Fokuserar det kliniska
Boken är konventionellt

strukturerad i tre huvudavsnitt,
som redovisar tumörklassifika-
tion/epidemiologi, diagnostik
och behandling/prognos. Klas-
sifikationsdelen har sin för-
tjänst i en rad kliniskt handfas-
ta uppgifter om typisk lokalisa-
tion och vanligaste makrofynd.

Det är uppenbart att förfat-

tarna bemödat sig att tona ned
det akademiska anslaget för att
i stället fokusera det praktiska
och kliniskt relevanta för icke-
specialisten. Detta avspeglas
också i det att (tidig) diagnostik
och initial handläggning inklu-
sive remitteringsgång fått stör-
re utrymme än behandling,
som vid misstänkt sarkom bör
ombesörjas vid ortoped-onko-
logiskt centrum.

Om det senare råder idag in-
ternationell konsensus. Emel-
lertid behandlas i Sverige en
viss andel av mjukdelssarko-
men fortfarande utanför etable-
rade ortoped-onkologiska
centrum. Vårdinrättningar med
högkompetenta företrädare för
radiologi, cytologi/patologi,
allmänkirurgi och ortopedi,
som likafullt saknar betydande
erfarenhet av sarkomfall, bör
remittera till ortoped-onkolo-
giskt centrum, vilket förtjänst-
fullt poängteras i boken.

En eloge
för bildmaterialet
Vid noggrann läsning av

detta alster är det svårt att finna
några felaktigheter, inte heller
några utelämnanden av väsent-

lig betydelse. Min enda kritis-
ka synpunkt kan möjligen läg-
gas på balansen i framställ-
ningen. Medan vissa väsentli-
ga avsnitt, t ex behandling, re-
dovisas stramt för att inte säga
summariskt, redovisas andra,
t ex det om cytogenetik, med
rikhaltiga detaljer som endast
torde vara av intresse för speci-
alisten. Detta överskuggar  inte
bokens övriga förtjänster.

En särskild eloge skall för-
fattarna ha för det excellenta
bildmaterialet, som upptar 15
av de 40 sidorna. Bilderna är av
utmärkt kvalitet, kliniskt infor-
mativa och försedda med figur-
text som lättfattligt redovisar
tolkningen av en rad typfall.

Gedigen bok
som bör spridas
På det hela taget utgör detta

lilla häfte en gedigen, praktisk
vägledning om mjukdelstumö-
rer, som lätt ryms i fickan på lä-
karrocken. Jag föreslår att bo-
ken översätts till engelska för
en vidare spridning än den in-
hemska, varvid författarna kan
förvänta sig en rejäl pekuniär
reveny förutom den honorära,
som de väl förtjänar. •
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Variceroperation är ett av
de mest frekventa ingreppen
inom allmänkirurgin. Upp-
emot 20 000 operationer utförs
per år i Sverige. Trots detta får
man nog säga att varicerpro-
blemet handlagts på kirurgins
bakgård och som författarna
skriver i ingressen »överlåtits
till de yngsta och minst erfarna
operatörerna, vilket ofta har
medfört att ett primärt, inte
adekvat ingrepp följts av flera
ingrepp för s k recidivvaricer».
Författarna understryker vik-
ten av korrekt diagnostik för att
kunna utföra ett kurativt in-
grepp, dvs alla varicerpatienter
kan inte opereras på samma
sätt.

Lättläst i pocketformat
I boken, som har ett behän-

digt pocketformat, avhandlas
allt ifrån patofysiologi till dia-
gnostik och behandling. Bo-
kens första hälft behandlar ex-
tremitetsvaricer specifikt och
på resterande sidor avhandlas
varicerassocierade tillstånd
som djup venös insufficiens,
venösa bensår, vulva och bäck-
envaricer samt varikocele.

Ett kapitel tillägnas glädjan-
de nog ett sällan diskuterat om-
råde, nämligen lymfödem, som
i detta sammanhang är viktigt
från differentialdiagnostisk
synpunkt. Avslutningsvis pre-
senteras de vanligaste kärlmiss-
bildningarna, varav några är as-
socierade med varicer, men
kräver speciell handläggning
och är därför viktiga att kunna
identifiera. Bokens innehåll är
väl uppdaterat, och den inne-
håller även en kort litteraturlis-
ta för den vetgirige. Överlag är
boken lättläst, vilket underlät-
tas av färgillustrationer och
faktarutor.

Dopplerdiagnostik
förordas
Äntligen kan man konstate-

ra att herrarna Trendelenburg
och Perthe med sina »tourniqu-
et»-test inte längre har någon
plats inom diagnostiken. För-
fattarna förordar i stället färg-
dopplerdiagnostik av alla vari-
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cerpatienter, vilket naturligtvis
vore utmärkt, men frågan är om
det är realistiskt i dagens kärva
ekonomiska läge. Tillgången
till denna diagnostik torde ock-
så vara mycket begränsad på
mindre sjukhus. Tyvärr har för-
fattarna inte tagit tillfället i akt
att detaljerat beskriva metoden
att med handdoppler diagnosti-
sera varicer. Metoden bör ingå
som rutin vid preoperativ be-
dömning av varicerpatienter.
Den räcker oftast som underlag
för att adekvat kunna planera
ett operationsingrepp.

Prioritering borde
ha tagits upp
Då man idag på vissa håll

inte längre anser sig ha råd att
utföra variceroperationer hade
det varit bra om man i boken ta-
git upp frågan om prioritering
av varicerpatienter.

En rimlig prioriteringsord-
ning är 1. varicer med bensår,
2. varicer med eksem/liposkle-
ros/pigmentering, 3. symtom-
givande varicer, 4. kosmetiska
varicer.

För allmänkirurger
och allmänläkare
Boken riktar sig framför allt

till allmänkirurger och allmän-
läkare men innehåller även av-
snitt som kan intressera gyne-
kologer och urologer. Hand-
lägger man patienter med vari-
cer bör man ta sig tid att läsa
igenom denna behändiga bok
som ger värdefull uppdatering
rörande ett av våra volymmäs-
sigt största problem inom all-
mänkirurgin. •
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En bok om dansk hälso- och
sjukvårdspolitik har skrivits av
en f d inrikes- och hälsovårds-
minister tillhörande det borger-
liga lägret och med stark för-
ankring i kyrkan. Att läsa om
problem i ett grannland som är

så pass lika vårt känns stimule-
rande. Den svenska läsaren kan
uppnå en viss nyttig distans till
egna problem. Boken har där-
för stort intresse för svenska
heltidspolitiker och läkare en-
gagerade i sjukvårdspolitiska
frågor, men knappast för en
större läsekrets.

Politiska varelser
Britta Schall Holberg häv-

dar med all rätt att de folkvalda
politikerna skall ha den slutliga
bestämmanderätten i sjuk-
vårdspolitiska frågor. Den
första stora frågan är då: Hur
skall läkarnas fackkunskaper
tas till vara?

Hur skall man kunna för-
hindra att läkarna tappas på
kunskap på politikernas vill-
kor? Författaren har inget bra
svar på denna svåra fråga men
beskriver verkligheten väl –
hur läkare av naturliga skäl re-
presenterar andra intressen än
enbart patienternas.

En allmänläkare har annan
syn på sjukvårdspolitik än en
sjukhusspecialist, och en läka-
re på ett litet länsdelssjukhus
tycker annorlunda än kollegan
på region- eller universitets-
sjukhuset. Vad Holberg inte
påpekar är att läkarna också är
politiska varelser, vilket politi-
kerna säkert är medvetna om,
men inte låtsas om då de söker
råd av professionen.

SBU en guldgruva
På riksnivå har vi i Sverige

under senare år begåvats med
SBU (Statens beredning för ut-
värdering av medicinsk meto-
dik), det bästa som hänt svensk
sjukvård och sjukvårdspolitik,
men som saknar motstycke i
Danmark. Jag tror inte att de
svenska politikerna riktigt har
insett vilken guldgruva SBU
kan utgöra då det gäller att till-
lämpa naturvetenskap inom
sjukvården.

När det gäller spridande av
medicinsk kunskap via mass-
media tycks situationen (läs:
problemen) vara ganska lika i
Danmark och Sverige, och för-
fattaren har, som man kan vän-
ta sig, inga lösningar.

Ekonomisk schizofreni
Danskarna tycks ha lika

svårt som svenskarna att
handskas med det faktum att
sjukvårdspolitiska beslut mås-
te fattas på olika nivåer, riksni-
vå, landstingsnivå och kom-
munal nivå. Jag blir närmast
full i skratt då jag läser om dan-

skarnas svårigheter och känner
igen mig. Ekonomisk schizo-
freni hos beslutsfattarna är svår
att komma åt, och jag delar den
f d inrikesministerns oro.

I detta sammanhang vill jag
gärna nämna den »projekthy-
steri» som just nu tycks ha
drabbat Sverige och i mindre
grad också Danmark. För att få
pengar utifrån till sin avdelning
skall man inte satsa på den or-
dinarie verksamheten utan på
ett »projekt». Här rinner just nu
stora ekonomiska resurser iväg
till ingen eller ringa nytta.

Förtroendekris
Författaren diskuterar på ett

realistiskt sätt den förtroende-
kris som läkarna i våra länder
nu upplever, även om den inte
nått nordamerikanska dimen-
sioner. Det är trösterikt för en
läkare att en politiker så väl för-
står att läkaren kan göra allde-
les rätt men att det ändå blir fel.
Etiska problem vid kliniska
försök diskuteras seriöst.

Även när det gäller preven-
tionsfrågor står författaren med
båda fötterna på jorden och
nämner alkohol, tobak och tra-
fik på ett sätt som många sven-
ska sjukvårdspolitiker inte vå-
gar. Inget gottköpsflum om
hälsokampanjer och avlatsbrev
för de friska. Hon är väl med-
veten om åldrandet och att död-
ligheten är 100 procent.

När hon sedan kallar mam-
mografi-screening för preven-
tion hänger jag inte med – det
rör sig om tidig diagnostik.
Ännu mer anmärkningsvärt är
att hon räknar vård av gamla i
hemmet till »forebyggelse» –
möjligen av kostnader? Är det
jag som inte förstår danska?

»Arbetsplatsrotation»
Primärvård, små och stora

sjukhus har man också i Dan-
mark, med liknande prestige-
skalor. Britta Schall Holberg
vill få fram ett system där lä-
karna flyttar mellan de olika
miljöerna. Hon talar framför
allt för att allmänläkare och lä-
kare vid små sjukhus skall få
komma in och tjänstgöra på de
stora specialiserade sjukhusen.

Som f d allmänläkare tyck-
er jag tvärtom att det är viktiga-
re att få ut specialistläkarna i
öppenvård under kortare perio-
der. Där kan dessa lära sig själ-
va om »vanliga» patienter,
samtidigt som de lär ut av sina
kunskaper till allmänläkarna
och bidrar till att hålla den stän-
digt föränderliga gränsen mel-

lan öppen och sluten vård aktu-
ell. Ingendera rockaden torde
vara möjlig att genomföra.

Ett apoteksbolag som ger
politikerna bekymmer finns
också i Danmark.

Försvar för sin
ministergärning
Hela boken kan till en del

ses som ett försvar för vad för-
fattaren företagit sig eller inte
företagit sig som minister. Hon
upprepar ofta hur svårt det är
att dra gränser mellan indivi-
dernas personliga integritet
och vad samhället skall göra.
Denna hennes käpphäst uppfa-
tar jag som borgerlig.

Patienten, kunden, måste
respekteras i sin bedömning av
vad han får och vill ha ut av
sjukvården när det gäller den
humanistiska delen, låt oss kal-
la det schamandelen. Men han
har mycket små möjligheter att
värdera vad han erbjuds när det
gäller den naturvetenskapliga
delen av hälso- och sjukvår-
den. Alla sjukvårdspolitiker
måste förstå vad efterfrågan
kan ställa till med här, hur den
kan göra sjukvården dyrare och
farligare och mer ojämlik än
den behöver vara.

Förordar privatisering
Ett sätt för sjukvårdspoliti-

kern att slippa undan detta svå-
ra problem är att ge kunden och
de enskilda producenterna all
makt, att låta konkurrens och
privatisering göra sitt. Britta
Schall Holberg gör just det-
ta – smiter undan de utomor-
dentligt svåra frågorna om bas-
sjukvård och vad en patient
skall kunna begära av sjukvår-
den utöver detta.

Författaren är mycket radi-
kal när det gäller hur mycket
hjälpmedel av olika slag pati-
enten skall få av samhället via
skattemedel och vad hon eller
han skall betala själv. Låt pati-
enten betala allt själv, tycker
hon, och har han inte pengar får
han gå till »socialen». Hon
tycker att idrottsmännens ska-
dor skall betalas av idrottsorga-
nisationernas egna försäkring-
ar, och på den sista punkten är
jag faktiskt böjd att hålla med.

Usch, usch
Författaren betraktar abort

som mord men nämner inget
om olyckliga mödrar och om
fostrets framtid som barn. Inte
ett ord sägs om befolkningsex-
plosionen och de globala orätt-
visorna inom hälso- och sjuk-
vården. Men det gör vi ju inte
heller i den svenska sjukvårds-
debatten. »Jag har ju sagt usch
flera gånger!» (Staffan Lin-
dén). •
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