
Värdefullt om
smärtpsykologi
Suzanne Skevington. Psy-

chology of pain. 348 sidor.
Chichester–New York–Bris-
bane: Wiley, 1996. Pris
£ 24.95. ISBN 0-471-95773-9.

Recensent: leg läkare Gu-
nilla Brattberg, Stockholm.

Många gånger har jag öpp-
nat denna bok men tappat lus-
ten redan innan jag börjat läsa.
Layouten är hopplös, få rubri-
ker, nästan ingen luft i texten
och endast en illustration på
348 sidor. Man måste verkli-
gen vara intresserad för att
läsa den. Det har jag nu gjort
och jag är mycket tacksam för
det.

För kliniker
och forskare
Författaren är lärare och

forskare i klinisk psykologi,
psykosomatisk medicin, smär-
ta och omvårdnad med speci-
ellt intresse för kvinnofrågor.
Boken vänder sig i första hand
till kliniker och forskare, i and-
ra hand till studenter, sjukskö-
terskor, sjukgymnaster m fl
som möter och behandlar män-
niskor med långvarig värk och
smärta. Den spänner över ett
mycket större område än vad
titeln anger, och för den som
söker referenser när det gäller
psykologiska aspekter på
smärta är boken en guldgruva.
Den innehåller ca 1 000 refe-
renser på 45 sidor.

Psykosociala aspekter
i fokus
Författaren fastslår att både

den medicinska och den per-
sonlighetspsykologiska mo-
dellen är otillräcklig för att ut-
reda och behandla smärtpatien-
ter. Den beteendepsykologiska
modellen fokuserar för mycket
på objektiva beteendemått och
den kognitiva för mycket på
den enskilda individen. »Psy-
chology of pain» fokuserar de
psykosociala aspekterna på
smärta.

Boken inleds med kapitel
om smärtfysiologi och mätme-
toder, och författaren konstate-
rar, som så många andra har
gjort, att smärta är en subjektiv
upplevelse som svårligen låter
sig mätas. Det tredje kapitlet är
det första kapitel som motsva-
rar titeln. Frågan om vem som
blir smärtpatient diskuteras,
och tonvikten läggs på psyko-
sociala faktorer. Författaren
tycker att man för mycket har
ägnat sig åt att söka efter psy-
kopatologiska avvikelser hos

individen och för lite har stude-
rat omgivningens betydelse.
Forskning om människors bil-
der, minnen och uppfattningar
om värk och smärta relateras.
Likaså sociala faktorers bety-
delse för om människor med
värk och smärta blir patienter,
var de söker hjälp och om de
svarar på behandlingen. En inte
obetydlig del av »vården» sker
t ex hos hårfrissan.

Forskning har visat att män-
niskor som har värk och smär-
ta i allmänhet uppfattar den
som fysisk medan de som
själva inte har värk och smärta
ofta förklarar att symtomen be-
ror på psykologiska faktorer.
Förmågan till bemästring (co-
ping) ses enligt författaren för
ofta som en individuell förmå-
ga. Hon menar att det handlar
om psykosociala interaktioner
mellan människor som lever
med smärta och dem som mö-
ter dessa människor. Coping-
förmåga kan till och med bero
mer på omgivningsfaktorer än
på individens personlighet. Re-
habiliteringsresultatet är såle-
des beroende av social påver-
kan från många fler personer
än från dem som är direkt in-
volverade, patient och behand-
lare. Författaren talar vidare
om »upward comparison», be-
tydelsen av förebilder, dvs hur
man som smärtpatient kan ha
glädje av att möta människor
som lever med värk och smärta
och mår bra.

Betonar läkarens
betydelse
Man talar ofta om betydel-

sen av patientens personlighet
för behandlingsresultatet. I
denna bok tar man också upp
betydelsen av läkarens person-
lighet. Människointresse,
kroppsspråk, politisk uppfatt-
ning och läkarnas copingför-
måga när det gäller att möta
smärtpatienter diskuteras. För-
fattaren pekar även på att tea-
mets psykiska hälsa och närva-
ro av konflikter har betydelse
för behandlingsresultatet.
»Compliance», dvs följsamhet
med givna ordinationer, anses
allmänt bero på patienten, men
författaren påpekar att det lika
gärna kan handla om vårdgiva-
rens tillkortakommanden.

Psykosocial
smärtmodell
Boken är så fylld av referat

av olika forskningsrapporter
att det ibland är svårt att veta
vilken uppfattning som är för-

fattarens. Mitt bestående in-
tryck är dock att författaren be-
tonar det psykosociala sam-
manhanget i betydligt större ut-
sträckning än många andra.
Boken är skriven av en kvinna
med intresse för kvinnofrågor,
och hon ser smärtpatienten ut-
ifrån ett mycket brett perspek-
tiv.

Författaren förmedlar vida-
re att individens egen uppfatt-
ning om värk och smärta och
den subjektiva upplevelsen av
smärtlindring anses vara lika
viktig eller viktigare än objek-
tiva mått. Av vem och hur be-
handlingen utförs anses vara
lika viktigt eller viktigare än att
behandling sker.

Boken avslutas med att för-
fattaren presenterar en psyko-
social smärtmodell som utgår
från smärtpatientens subjekti-
va uppfattning och hur andra
människor och olika situatio-
ner påverkar denna uppfatt-
ning. På sista sidan kom äntli-
gen en illustration.

För tung för
grundutbildningen
Boken är oerhört värdefull

för den som på ett djupare plan
vill försöka förstå sina smärt-
patienter, men den är för tung
att läsa som litteratur under
grundutbildningar. •

Ärftliga sjukdo-
mar förklaras
med molekylär
genetik
Duncan J Shaw, ed. Mo-

lecular genetics of human in-
herited disease. 240 sidor.
Chichester–New York–Bris-
bane: Wiley, 1996. Pris
£ 32.50. ISBN 0-471-93459-3.

Recensent: docent Maria
Anvret, kliniskt genetiska av-
delningen, Karolinska sjukhu-
set, Stockholm.

Den molekylära genetiken
har under det senaste årtiondet
medfört att allt fler ärftliga
sjukdomar har fått en förkla-
ring.

Denna bok beskriver jakten
på och identifieringen av några
av dessa sjukdomsgener. Sam-
tidigt behandlas de problem
som omgärdar forskningen

speciellt när det gäller möjlig-
heterna att identifiera moleky-
lära orsaker till multifaktoriel-
la och polygena sjukdomar.

Diagnos via genen
Boken beskriver och ger ett

historiskt perspektiv på hur ge-
nerna för några av våra vanli-
gast förekommande ärftliga
sjukdomar har lokaliserats och
karakteriserats. De sjukdomar
man valt att diskutera är bl a
cystisk fibros, den vanligaste
recessivt nedärvda sjukdomen,
och Duchennes–Beckers mus-
keldystrofi som har en köns-
bunden nedärvning. Den sena-
re representerar den vanligaste
formen av muskeldystrofi hos
pojkar/män.

En stor del av boken ägnas
åt sjukdomar vilka har visat sig
vara orsakade av expansioner i
gener. Dessa expansioner om-
fattar trinukleotidsekvenser
vilka förekommer antingen i
kodade eller i icke-kodande
gensekvenser. De exempel
som man valt att behandla är
fragilt X, dystrofia myotonika
och Huntingtons sjukdom.

I samtliga dessa fall har
kunskapen och karakterise-
ringen av genen lett till att sä-
ker diagnos kan ges till patien-
ten och berörda släktingar. Det
har också medfört att man idag
kan diagnostisera och utföra
prediktiv testning när så öns-
kas.

Viss uppfattning om sjuk-
domens progression kan också
erhållas. Varje sjukdom be-
skrivs på ett lättillgängligt sätt
ur ett forskningsperspektiv.

Problemet när det gäller
mer komplexa sjukdomar bely-
ses och exemplifieras med psy-
kiatriska åkommor. Ett av pro-
blemen som finns inom denna
kategori är den mycket varie-
rande sjukdomsbilden (fenoty-
pen). Det är därför viktigt att
man är överens om vilka krite-
rier som gäller för respektive
sjukdomsdiagnos. Om så inte
är fallet är det svårt att kunna
utföra associationsstudier och
därmed identifiera ett genlo-
kus. Dessa problem beskrivs
på ett klart sätt i boken, och oli-
ka modeller diskuteras.

Snävt vinklad
information
Duncan Shaw, som är re-

daktör för boken, har främst
valt medförfattare bland sina
tidigare kolleger. Detta är ne-
gativt för boken, eftersom det
finns forskarkolleger som skul-
le kunna ge ytterligare infor-
mation och plocka fram andra
vinklingar på tidsförlopp vid
jakten på respektive sjukdoms-
gen. Detta ger boken en snäv-

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR 38  •  1996 3269

NYA BÖCKER

▲



ANNONS



het som inte skulle varit nöd-
vändig.

Samtidigt ska man komma
ihåg att detta är en bok bland
många andra som beskriver
samma ämne. Det historiska
perspektivet förblir mer eller
mindre intakt medan nya fynd
och ny kunskap ständigt med-
för att kunskapen flyttas fram-
åt och får till följd att vi lär oss
mer om den molekylära bak-
grunden till sjukdomarna, vil-
ket kan omsättas i behandling.

Snabbt inaktuell
Boken beskriver på ett

åskådligt sätt hur man kan gå
till väga för att identifiera sjuk-
domsgener, men man måste
komma ihåg att de aktuella
fynden inte är aktuella efter
några år. •

Föredömligt
om axlar
med betoning
på idrottsskador
Jon Karlsson. Axelns sjuk-

domar och skador. 128 sidor.
Södertälje: Astra Läkemedel,
1996. Pris ca 250 kr. ISBN 91-
86326-86-4.

Recensent: docent Åke And-
rén-Sandberg, Idrottshälsan i
Skåne, Lund.

En av de mest inflytelserika
idrottsmedicinarna i Sverige
för närvarande är ortopeden
Jon Karlsson från Östra sjuk-
huset i Göteborg. Han är infly-
telserik genom en stor och bred
klinisk idrottstraumatologisk
verksamhet (arbete och forsk-
ning) och genom att vara ve-
tenskaplig sekreterare i Svensk
idrottsmedicinsk förening.
Han påverkar också genom att
anordna kurser och hålla före-
läsningar.

Den nya boken täcker hela
den idrottstraumatologiska de-
len av axelns skador och sjuk-
domar. Han har dessutom
kompletterat sin egen kunskap
med ortopedkollegan Leif
Svärds i kapitlen om »Smärt-
tillstånd i axeln» och »Axel-
luxation och recidiverande
axelinstabilitet». Andra med-
författare är sjukgymnasten
Ann-Christine Gunnarsson
och röntgenologen Peter Käle-
bo. Sammantaget tycks kombi-
nationerna vara mycket lycka-
de. Språket (svenska, inte fäd-
rens tungomål isländska!) gli-
der lätt från kapitel till kapitel,

och det föreligger ringa omtag-
ningar av fakta.

Lättläst basbok
Det är inga nya eller kompli-

cerade sanningar som Karlsson
förser oss med, allt det skrivna
är utforskat och sagt många
gånger förut. Boken skall i stäl-
let ses som en basbok, där peda-
gogiken satts i högsätet och där
syftet är att se till att alla som
sysslar med axelskador har en
god baskunskap (skadorna do-
minerar kraftigt över sjukdo-
marna i det skrivna). Boken är
rikt illustrerad med teckningar
och färgfoto av mycket hög
kvalitet, och den är föredömligt
systematiskt uppställd. Även
för den måttligt intresserade
måste det vara svårt att undgå
kunskapsinhämtande när man
läser en så lättläst bok.

Okontroversiella fakta
Det går heller inte att klaga

på faktainnehållet. Det som
skrivs är okontroversiellt och
enkelt framställt. Man behöver
knappast befara att någon an-
nan ortoped eller idrottstrau-
matolog skulle ha någon avvi-
kande uppfattning i någon enda
diagnostisk eller behandlings-
synpunkt. För den som inte är
van inom området kanske man
skulle önska att axelartroskopi
och magnettomografi sattes in i
ett helhetsperspektiv: När skall
de utföras, och kan man bestäl-
la denna typ av invasiva re-
spektive kostsamma undersök-
ningar utan att en specialist
först försökt ställa diagnosen
utan hjälpmedlen? Om man
skulle få önska något för en
kommande reviderad upplaga
är det ett särskilt kapitel om ax-
elns kastarskador. Genom att
analysera idrottens specifika
belastningar kan man bättre
förstå de vanliga axelskadorna
hos handbollsspelare, spjut-
kastare med flera.

Sannolikt mest värdefullt
för icke-specialisten är kapitlet
»Klinisk diagnostik». Varje
test av rörlighet, stabilitet,
muskelfunktion och impinge-
ment beskrivs på ett fåtal rader
och i bilder. Det framgår tyd-
ligt vad som skall anses vara ett
patologiskt utfall och vad det i
så fall tyder på. Denna del är
föredömligt pedagogisk.

Hittills bästa
i sin genre
Sammanfattningsvis har

Jon Karlsson lyckats i sitt upp-

såt. Han har skrivit det hittills
bästa på svenska om axelns
sjukdomar och skador, särskilt
lämpat för idrottsmedicinare.
Boken kan också lämpa sig för
distriktsläkare och sjukgym-
naster samt ortopeder i början
av sin karriär. •

Audiovisuellt

Utbildning till
värkmästare
Gunilla Brattberg, Ulf

Schenkmanis. Smärta – leva
med det. Lund: Biblioteks-
tjänst, 1996. Videosystem:
VHS. Speltid 20 minuter. Pris
ca 750 kr.

Recensent: docent Ann
Bengtsson, reumakliniken,
överläkare, Universitetssjuk-
huset, Linköping.

Gunilla Brattberg har till-
sammans med Ulf Schenkma-
nis producerat en video som
riktar sig till patienter och som
handlar om hur man lär sig leva
med kronisk smärta. Hon vill
utbilda kroniska smärtpatien-
ter till värkmästare och ger ex-
empel på olika vägar dit.

Till videon hör också en
sammanfattande informations-
skrift, som ger tips bl a om Gu-
nilla Brattbergs böcker och kli-
nik.

Brattberg tar upp ett mycket
viktigt ämne. Men om videon
skall användas för patienter bör
man göra det när patienten är
inne i ett rehabiliteringsprog-
ram och man har förmåga att
hjälpa henne/honom att nå
fram till de mål som de lyckli-
ga patienterna i filmen har nått.

Alltför teoretiskt
Videon visar att det går att

leva med smärta och ändå upp-
leva livet som meningsfullt,
men den ger en alltför teoretisk
bild av hur man kommer dit.
Framför allt om du är en patient
som just förstått att du får leva
med din smärta och det mesta i
din tillvaro har gått i kras. Och
hur skall patienten veta vilken
av de föreslagna vägarna som
passar just för honom eller hen-
ne?

För diskussion
i rehabgrupp
Videon är således ett värde-

fullt tillskott. Men man skall

välja noga hur man använder
den och, framför allt, inte läm-
na patienten ensam med den
utan kanske använda den som
ett diskussionsunderlag i en re-
habiliteringsgrupp. •

Tränings-
instruktioner
för nacke, rygg,
axlar och knän
Kerstin Richard. Hemma

med sjukgymnasten. 1. Din
nacke. Speltid 14 minuter. 2.
Din rygg. Speltid 11 minuter.
3. Dina axlar. Speltid 12 minu-
ter. 4. Dina knän. Speltid 10
minuter. Kan beställas genom
NordArt AB, telefon 08-
764 66 90. Pris 180 kr/st, 140
kr/st vid beställning av hela se-
rien.

Recensent: med dr Sven
Kvarnström, Abb Hälsan, Väs-
terås.

Den viktigaste uppgiften
för en sjukgymnast är ofta att
ge instruktioner och motiva-
tion för patienten att på egen
hand utföra rörelser och trä-
ning. Som hjälp i detta arbete
har man tryckta råd, från de en-
klaste personligt utformade
stenciler till mera påkostade
tryck, ofta från läkemedelsfir-
mor.

Video i
fyra delar
Till denna flora har nu fo-

gats en videoproduktion i fyra
delar, producerad av företaget
NordArt i samarbete med sjuk-
gymnasten Kerstin Richard.
De fyra delarna, som vardera är
på cirka tolv minuter, handlar
om nacken, ryggen, axlarna
och knäna.

Basal information
Det är alltid förtjänstfullt

när någon försöker utnyttja nya
medier, och vad gäller nacke
och rygg kan en basal informa-
tion av den här sorten vara till
nytta. För axlar och i viss mån
även knän är besvärsfloran hos
patienterna mera brokig, varför
en tolvminuters videoinstruk-
tion tenderar att bli för oprecis
och ytlig, även om en hel del
praktiska kloka råd finns med.

Bristfällig
teknisk kvalitet
Den tekniska kvaliteten är

inte det mest väsentliga i en så-
dan här produktion, men den
lämnar definitivt mycket övrigt
att önska. •
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