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På ovarial-
cancerfronten
intet nytt!

Frank G Lawton, Jan P
Neijt, Kenneth D Swenerton,
eds. Epithelial cancer of the
ovary. 299 sidor. London:
BMJ Publishing Group, 1995.
Pris £ 47. ISBN 0-7279-0851-
0.

Recensent: med dr Henric
Malmström, gynonkologiska
kliniken, Universitetssjukhu-
set, Linköping.

Hög incidens, sena initial-
symtom, svårighet att uppnå
kirurgisk tumörfrihet samt re-
lativt ineffektiv behandling av
residualtumör med ty åtföljan-
de hög mortalitet är karakteris-
tiskt för epitelial ovarialcancer.

Internationell
sammanfattning
I boken »Epithelial cancer

of the ovary» har 35 författare
från åtta länder på 299 sidor
försökt att sammanfatta gårda-
gens forskning och »state of
the art». I referenslistorna fin-
ner man hela 1 074 referenser.
I boken presenteras följande
översiktstitlar: Perspektiv på
mortalitet; Histopatologi vid ti-
dig ovarialcancer; Tumörbio-
logi; Screening; Prevention;
Familjär ovarialcancer; Pro-
gnostiska faktorer; Borderline-
tumörer; Responsbedömning;
Recidivbehandling; Kemote-
rapi; Nya behandlingsmodel-
ler; Strålbehandling; Immunte-
rapi; Titthålskirurgi; Äggle-
darcancer; Livskvalitet och ter-
minalvård.

Annorlunda bok
Det stora antalet författare

till boken speglar det mångfa-
setterade problem som omhän-
dertagandet av dessa patienter
utgör – från diagnos till (sanno-
lik) död i sin sjukdom. Förfat-
tarnas namnkunnighet borde
borga för hög kvalitet och in-
tressant läsning. Men finns det
plats för ytterligare en bok om
ovarialcancer på hyllan? Förs-
ta omdömet man får av boken
är att detta är en annorlunda
bok som är användbar även för
icke-specialister.

Kapitlet om tumörbiologi är
viktigt för vår förståelse för
prognostiska faktorer. Två
andra viktiga kapitel handlar
om borderlinetumörer samt
immunterapi, det senare är
dock alltför omfattande (hela
28 sidor!) och inte helt uppda-
terat. Laparoskopisk opera-
tionsteknik är etablerad på vis-

sa kliniker och mycket intres-
sant även inom gynekologi,
men det torde dröja innan den
kan få större betydelse inom
onkologin, och vi får avvakta
pendelns stabilisering – kapit-
lets författare får ses som en fö-
respråkare för denna verksam-
het. Kapitlet om palliativ vård
känns viktigt på ett basalt plan
och borde läsas av de flesta
inom vården.

Överlappningar
ur olika perspektiv
En del överlappningar i bo-

ken är oundvikliga, men dessa
är vinklade från olika perspek-
tiv och känns därför inte speci-
ellt störande. Rena fel är säll-
syntheter.

Att omhändertagandet av
dessa patienter kan variera från
land till land är också självklart
– jag förmodar att det är få kli-
niker som postoperativt över-
vakar timdiuresen under 72
timmar!

Visst hade man önskat finna
något om resistensutveckling,
dosintensitet, symtomlindring
vid kemoterapi och inte minst
intraperitoneal behandlings-
teknik och dess resultat vid
ovarialcancer! Och visst kunde
man önskat ett mer uttömman-
de kapitel om strålbehandling.
Kanske kommer dessa kom-
pletteringar i en senare uppla-
ga!

Det viktigaste
om det mesta
Sammanfattningsvis är det

en lättläst, innehållsrik bok,
som täcker det viktigaste om
det mesta nya (och gamla) i sin
genre och som tål att läsas av
såväl studenter och andra som
tangerar ovarialcancerproble-
matiken. •

En god
introduktion
i samhälls-
medicin
Bo J Haglund, Leif Svan-

ström. Samhällsmedicin – en
introduktion. 2:a uppl. 339 si-
dor. Lund: Studentlitteratur,
1995. Pris ca 480 kr. ISBN 91-
44-18052-7.

Recensent: professor Peter
Allebeck, socialmedicinska
avdelningen, Vasa sjukhus,
Göteborg.

Intresset för samhällsmedi-
cin och folkhälsoarbete har
ökat starkt under de senaste
åren. Samhällsmedicinska en-
heter eller motsvarande (flera
har bytt namn till folkhälsoen-
heter) finns i alla landsting.
Många kommuner och kom-
mundelar har hälsoråd, där
både politiker och tjänstemän
från olika förvaltningar ingår.
Hälsoplanerare, hälsoupplysa-
re och andra nya befattningar
har inrättats för att driva prak-
tiskt folkhälsoarbete i lands-
ting och kommuner.

Behovet av utbildning och
kompetensutveckling inom
detta område har ökat, och ut-
budet av kurser för att tillgodo-
se detta behov har också vuxit.
Bo Haglund och Leif Svan-
ström har skrivit flera läro-
böcker, mer eller mindre skräd-
darsydda för de utbildningspa-
ket som de själva varit aktiva i
att ta fram.

Utökad andraupplaga
»Samhällsmedicin – en in-

troduktion» kommer nu ut i en
andra upplaga. Den är väsent-
ligt utökad och förbättrad se-
dan första upplagan, men en
fråga inställer sig redan i föror-
det. Författarna påpekar att när
de för några år sedan började
arbeta på den andra upplagan
växte i stället en annan bok
fram: »Folkhälsovetenskap –
en introduktion» som trycktes
1992.

Den boken var, menar de,
för omfattande för att passa
som introduktionsbok i sam-
hällsmedicin, varför behov
fanns av en ny upplaga av
»Samhällsmedicin – en intro-
duktion». Denna bok är på 330
sidor medan »Folkhälsoveten-
skap – en introduktion» är på
380 sidor.

Stil, språk och inriktning är
mycket likartade i böckerna.
Innehållet överlappar delvis,
och flera tabeller och figurer är
identiska i bägge böckerna.
Om man vill använda någon av
dessa böcker till en introduk-
tionskurs i samhällsmedicin el-
ler folkhälsovetenskap är det
inte alls självklart vilken man
bör välja.

Bägge lämpar sig väl för in-
troduktions- och översiktskur-
ser i dessa ämnesområden.
Med utgångspunkt i syfte, mål-
grupp och annan litteratur bör
man bläddra noggrannt i bägge
böckerna innan man sätter upp
en av dem som kursbok.

Enhetligt
och balanserat
I »Samhällsmedicin – en in-

troduktion» sägs samhällsme-
dicin helt adekvat vara dels ett
kunskapsområde som innefat-
tar sambandet mellan sam-
hällsstruktur, miljö och befolk-
ningens hälsotillstånd, dels de
färdigheter som krävs för att i
hälso- och sjukvårdens praktik
medverka i förebyggande arbe-
te. Det är med nödvändighet ett
tvärvetenskapligt kunskaps-
område, vilket innebär att det
ligger nära till hands att skriva
en lärobok i antologiform, som
Lennart Köhlers lärobok i sam-
hällsmedicin från början av
1980-talet.

Haglund och Svanström är
enda författare till denna bok,
liksom författarnas tidigare
nämnda. Detta har den klara
fördelen att boken får enhetlig
stil och balanserat format, men
med risk för att vissa avsnitt
uppfattas som något ytliga eller
väl allmänna.

Hälsan i samhället
Boken inleds med några ka-

pitel om hälsoutvecklingen i
Sverige med koppling till sam-
hällsutvecklingen i stort. Kort-
fattat, men föredömligt, be-
skrivs huvuddragen i hälsout-
vecklingen globalt, med ut-
gångspunkt i Världsbanksrap-
porten 1993.

Huvuddelen av boken tar
upp riskfaktorer för respektive
skyddande faktorer mot ohäl-
sa, där några kapitelrubriker
kan nämnas för att exemplifie-
ra innehållet: Arbete och hälsa;
Boende, grannskap och hälsa;
Mat, fysisk aktivitet och hälsa;
Socialt stöd och hälsa.

I några kapitel beskrivs till-
vägagångssättet i samhällsme-
dicinskt arbete och metoder för
prevention. De sista kapitlen
behandlar hälso- och sjuk-
vårdssystemet, och grunddra-
gen i hälsoekonomi, som man
med en mindre justering av fo-
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