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Författarna har på Student-
litteratur i Lund givit ut en
tredje bok i ämnet geriatrik,
denna gång riktad till läkarstu-
derande. Den första boken kom
ut 1990 med titeln »Långvårds-
medicin, vanliga tillstånd inom
sjukhems- och hemsjukvård».
Därefter har specialiteten bytt
namn, och nästa bok fick titeln
»Geriatrik i öppen vård»
(1994). De två författarna re-
presenterar på ett utmärkt sätt
den tradition i ämnet geriatrik
och långvårdsmedicin som ut-
gått från Wasa sjukhus i Göte-
borg under ledning av nestorn
inom svensk geriatrisk medi-
cin, professor emeritus Alvar
Svanborg. Den aktuella boken
är liksom de två tidigare lätt-
läst, översiktlig, väldisponerad
och verklighetsförankrad avse-
ende den grupp patienter och
deras sjukdomar som där skild-
ras.

Av bokens 19 kapitel be-
handlar de sex första allmän
geriatrik. Där beskrivs befolk-
ningsstatistik och åldrande,
den geriatriska patienten, sys-
tematisk funktionsbedömning,
allmän avtackling, immobili-
sering och rehabilitering. Övri-
ga kapitel omfattar organ- och
symtomrelaterade sjukdoms-
beskrivningar.

Ökande grupp
vårdkonsumenter
Av sjukvårdskonsumtionen

i Sverige svarar gruppen 65-
åringar och äldre för hela 60
procent, trots att de utgör en-
dast 17,5 procent av befolk-
ningen. Lägg därtill att de äldre
(80-åringar och äldre) ökar
mest. Författarna betonar att
det fundamentala med ålders-
förändringarna tycks vara att
de åldersrelaterade sjukdomar-
na lättare får spelrum. Typiskt
för den geriatriska patienten är
att han har flera sjukdomar
samtidigt och att korrelationen
mellan diagnoser och funk-
tionsförmåga är dålig. Därför
är en systematisk bedömning
(assessment) av varje patient
av största vikt för det fortsatta
omhändertagandet. Litet till-

spetsat kan man med författar-
na säga att geriatrikens vikti-
gaste uppgift inte är att ställa
diagnoser utan att hjälpa pati-
enten att »tänka klarare» och
»göra mera», dvs förbättra de
kognitiva funktionerna och
ADL-förmågan (allmänna
dagliga livsfunktioner). Felak-
tig medicinering, sängläge och
undernäring vid sjukdom hos
äldre spelar en stor roll för
sjukdomsförloppet, ibland till
och med större roll än själva
sjukdomen.

Geriatrikens
fyra »i»
En engelsk geriatriker har

myntat begreppet geriatrikens
fyra jättar (the four giants of
geriatrics), som alla börjar på
bokstaven i: intellektuell insuf-
ficiens, immobilitet, instabi-
litet och inkontinens. Det är
därför av intresse att se hur väl
dessa »jättar» är skildrade i bo-
ken.

I varje möte med den geria-
triska patienten är det av störs-
ta vikt att bedöma patientens
minnesförmåga, dvs huruvida
han är desorienterad eller inte.
Intellektuell insufficiens be-
handlas i kapitlen om konfu-
sion och demens, av vilka det
sistnämnda är mycket informa-
tivt.

Lika viktigt som att bedöma
den geriatriska patientens min-
nesförmåga är det att bedöma
hans rörelseförmåga. Kapitlen
om slaganfall, frakturrehabili-
tering och osteoporos,
hjärt–kärlsjukdomar och cir-
kulationsstörningar i benen be-
skriver alla tillstånd som kan
ge varierande grad av immobi-
litet, dvs svårigheter att förflyt-
ta sig med alla de funktions-
och ADL-inskränkningar som
följer därav. En mycket väsent-
lig del av all geriatrisk rehabili-
tering går ut på att i första hand
träna patientens rörelseförmå-
ga så mycket som möjligt och i
andra hand kompensera kvar-
varande bortfall med hjälpme-
del, bostadsanpassning och i
sista hand personlig hjälp.

Instabilitet är ett stort pro-
blem inom geriatriken dels som
symtom i form av yrsel, dels
som fallbenägenhet med en
ökande frekvens frakturer hos
den äldre befolkningen. Proble-
met är behandlat under rubri-
ken ostadighet och fall–yrsel,
postural hypotension och svim-
ning. Kapitlet är på 22 sidor och
mycket instruktivt.

Inkontinens beskrivs i ett

eget kapitel om urininkonti-
nens, och faecesinkontinens
behandlas i kapitlet om för-
stoppning och diarré. Övriga
kapitel i boken behandlar
trycksår, sväljsvårigheter, ål-
dersdiabetes och sömnsvårig-
heter.

För studenter och
geriatrisk personal
Sammanfattningsvis är det

alltså en mycket aktuell och
välskriven lärobok för läkar-
studerande men även nyttig för
andra personalgrupper som ar-
betar inom äldrevården. Vad
jag saknar i denna bok är tre se-
parata kapitel om depression
hos äldre, smärtbehandling
samt palliativ vård, som finns
att läsa i de två tidigare böcker-
na men inte är särbehandlade i
den aktuella boken.

Särskilt palliativ medicin
kommer att spela en stor roll i
framtidens sjukvård för att rätt
prioritera mellan krympande
resurser, ökande tekniska möj-
ligheter och allt fler äldre sjuka
som befinner sig nära livets
slut.

Hur mycket som skall göras
i livets slutskede får inte bara
bli en penningfråga utan måste
också ha såväl vetenskaplig
som etisk förankring i framti-
dens sjukvård. •
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Det har länge saknats en
svensk lärobok i klinisk bakte-
riologi. Det är därför glädjande
att ämnesföreträdarna har initi-
erat och till stora delar själva
skrivit denna bok. Den vänder
sig främst till läkarlinjens stu-
denter och lärare, men även till
övriga läkare  med intresse för

bakteriologiska frågeställning-
ar. Även för andra inom sjuk-
vården och för personer verk-
samma inom naturvetenskapli-
ga ämnesområden kan boken
vara värdefull.

I de inledande kapitlen be-
skrivs basal klinisk bakteriolo-
gisk identifiering, diagnostik,
normalflora, virulens och pato-
genes. Tre kapitel avhandlar
infektionsimmunologi, serolo-
gisk diagnostik och vaccinatio-
ner. Utförligt och förtjänstfullt
redovisas också antibiotika, re-
sistensmekanismer och resi-
stensbestämningsproblematik.
Epidemiologi, sjukhushygien
och olika bakteriella sjukdo-
mar beskrivs i separata kapitel.

Över hälften av de 60 kapit-
len i boken ägnas därefter åt
bakteriearter/-grupper av me-
dicinsk betydelse. Varje kapi-
tel anger, med enstaka undan-
tag, även några internationella
översiktliga referenser för den
som vill läsa vidare. Figurerna
och bilderna i boken är i svart-
vitt och tydliga, frånsett ett
mindre lyckat försök att åskåd-
liggöra hemolytiska strepto-
kockers betahemolys på platta.
Kapitel om mykologi ingår i
boken, medan parasitologi och
virologi är exkluderat.

Skiftande aktualitet
Det omfattande stoffet pre-

senteras på ett välskrivet och
ofta lättläst sätt. Aktualiteten
mellan kapitlen skiljer sig dock
åt. Vissa kapitel är helt uppda-
terade till skillnad från andra.
Några bakteriearter/-grupper
berörs föga såsom Morganella
och Alcaligenes. Den som vill
veta något om Bartonella och
Ehrlichia hade önskat sig ett
fristående kapitel om nya pato-
gener.

De svenska kliniskt mikro-
biologiska laboratorierna har
sedan några år frångått den uni-
versella signifikansgränsen 105

bakterier/ml vid semikvantita-
tiv urinodling. Baserat på sym-
tom och om bakterien är pri-
mär- eller sekundärpatogen har
ett mer differentierat betraktel-
sesätt anlagts. Detta framgår
inte med önskvärd tydlighet i
bokens urinvägskapitel.

Två tabeller på sidorna 38
och 268 anger förekomst av
olika bakteriegrupper i saliv
och delar av mag–tarmkana-
len. Delvis skiljer sig uppgif-
terna åt, vilket kan vara förvir-
rande för läsaren.

Det är svårt att stava till Co-
rynebacterium diphtheriae, så
ock i denna bok. Några bakteri-
er som nyligen har bytt namn
har kvar sina gamla benäm-
ningar i boken.

I bokens inledande kapitel
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