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om sårvård
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Vård av patienter med ben-,
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Recensent: docent Harry
Beitner, överläkare, hudklini-
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Christina Lindholm är sjuk-
sköterskan som under många
år arbetade åt förbandsindu-
strin och därvid gjorde en ban-
brytande insats för att införa
nya principer för fuktig be-
handling av venösa bensår med
hydrokolloidala förband. Fort-
farande aktiv inom industrin
initierade hon ett ambitiöst
forskningsprogram, som hon
sammanfattade i sitt avhand-
lingsarbete. Hon var den dri-
vande kraften inom ett utveck-
lingsprojekt för att modernise-
ra vården av patienter med kro-
niska sår inom Södra sjuk-
vårdsområdet i Stockholms
läns landsting. Under hela den-
na period har Christina Lind-
holm verkat på det internatio-
nella planet och genom sitt sto-
ra kontaktnät kunnat ligga i
vårdforskningsfronten inom
sitt ämnesområde. Det är där-
för glädjande att hon nu sam-
manfattar sina digra kunskaper
och erfarenheter i en aktuell lä-
robok.

Historia att minnas
Boken inleds med ett lätt-

samt kapitel om sårvårdens
historia. Myter, religionshisto-
ria och gamla behandlingsprin-
ciper får tjäna som bakgrund
till dagens sårvård. Författaren
försöker därefter ge definitio-
ner på sår. Bl a presenteras ett
resonemang om skillnader i de
engelska termerna wound och
ulcer, och i analogi med detta
begreppen vulnus och ulcus.
Det därpå följande avsnittet,
som på ett föredömligt enkelt
och överskådligt sätt tar upp
sårläkningsprocessen, är bo-
kens bästa avsnitt.

Bensår
Det andra kapitlet har fått

rubriken »Bensår». Här görs en
noggrann genomgång av etio-
logi, anatomi, fysiologi, pato-
fysiologi och behandling av de
olika typerna av bensår. Det
första avsnittet i kapitlet utgör
en kortfattad sammanfattning
av författarens vetenskapliga
publikationer och avslutas med
egen referenslista. Därefter på-

börjas i nästa avsnitt av samma
kapitel en numrering för ytter-
ligare en referenslista, som av-
slutar hela kapitlet. Det hela
blir lätt förvirrande.

Det mesta är väl under-
byggt, och författarens genom-
gång av de olika typerna av
bensår är gedigen. Samtidigt
har i framställningen insmugit
sig påståenden som gör att vis-
sa fenomen blir svårförklarli-
ga. Bl a hävdas att stasbegrep-
pet, dvs en ökad ansamling av
blod i de nedre extremiteternas
kapacitanskärl, är förlegat.
Bakgrunden är att man funnit
ökad blodgenomströmning i
venösa bensår och omkringlig-
gande vävnad. Att detta lokala
fenomen skulle utesluta en
samtidigt förekommande ök-
ning av blodvolymen i de nedre
extremiteternas kapacitanskärl
har jag svårt att förstå. Dessut-
om blir det i fortsättningen
mycket svårt, för att inte säga
omöjligt, att förklara orsakerna
till den venösa tryckstegring-
en, som är ett centralt fenomen
vid venös insufficiens, om man
bortser från dysfunktionen i det
venösa återflödet.

När det gäller undersök-
ningsmetoder presenteras des-
sa kortfattat i respektive av-
snitt.

Fotsår hos diabetiker
Kapitelrubriken och inled-

ningen till kapitel 3 är ytterst
tilltalande. Jag delar helt förfat-
tarens syn på att man måste för-
söka komma bort från termen
»diabetessår». Etiologin till sår
hos diabetiker kan variera
högst väsentligt, och försöker
man få in allt under samma hatt
kan man hamna fel i handlägg-
ningen av patienterna. Medan
ischemiska sår vanligen har en
relativt dålig prognos är pro-
gnosen vid neuropatiska sår
väsentligt bättre. Vidare pre-
senteras den s k Wagnerska
sårklassifikationen, som är
vanligt förekommande i inter-
nationell litteratur och bl a in-
går i många prövarprotokoll i
samband med sårstudier men
som är tämligen okänd i Sve-
rige. Detta är ett välskrivet ka-
pitel, som väl sammanfattar
den aktuella synen på hand-
läggning av sår hos diabetiker.

Trycksår
Mycket kan göras för att fö-

rebygga trycksår, men detta
förutsätter kunskaper. Tyvärr
störs framställningen i detta
kapitel av oklarheter och påstå-

enden, som man inte till fullo
kan instämma i. Bl a uppges på
sidan 102 att »lägre blodflöde i
huden (ref), försämrad förmå-
ga till återhämtning av blodflö-
det efter tillfällig avstängning
av störd nervfunktion kan bidra
till en försämrad hudgenom-
blödning». Vad betyder egent-
ligen detta, och förhåller det sig
verkligen alltid på detta sätt? 

När det gäller behandling
av trycksår kan en del av förfat-
tarens rekommendationer av-
seende förbandsval diskuteras.
Här kan finnas olika lokala be-
handlingstraditioner som styr
valet. Däremot framgår det inte
med önskvärd tydlighet att den
adekvata åtgärden vid nekros-
belagda sår är en kirurgisk sår-
revision. Åtgärden omnämns
på en rad i en faktaruta, dock
helt utan angivande av indika-
tion. Istället föreslås behand-
ling bl a med hydrokolloidala
förband. Man kan genomgåen-
de i boken spåra en övertro hos
författaren på den nekrosupp-
lösande förmågan hos hydro-
kolloidala förband. Dessutom
nämns över huvud taget inte de
möjligheter som finns att
påskynda läkningsförloppet
meddelst plastikkirurgisk be-
handling.

De tre avslutande kapitlen i
boken handlar om »Omvård-
nad vid ben-, fot- och tryck-
sår», »Patientundervisning»
och »Kvalitetssäkring». Dessa
kapitel har litet karaktär av
uppslagsbok och är kanske inte
direkt ämnade för sträckläs-
ning. Här finns mängder av
handfasta råd riktade såväl till
vårdare som till patienter. Vi-
dare finns ett gott underlag för
utveckling av framtida vård-
program. Boken avslutas med
ett förnämligt sakregister, som
väl täcker innehållet.

Rikt illustrerad
men få referenser
Boken är full av teckningar

signerade Brian Kramer. Flera
är gjorda med glimten i ögat
samtidigt som syftet att förtyd-
liga texten uppnås. Erik Unner-
felt har bidragit med konstfär-
diga färgillustrationer, som ger
ett tredimensionellt intryck.
Dessutom bjuds läsaren på en
bildatlas bestående av 16 sidor
fulla med kliniska bilder i fyr-
färgstryck av genomgående
god kvalitet. Däremot kan man
inte direkt påstå att författaren
slösar med referenser. Det är
naturligtvis alltid en svår ba-
lansgång hur omfattande refe-

rensmaterialet skall vara i en
lärobok av denna typ. Samti-
digt slås man av att i boken fö-
rekommer ett stort antal påstå-
enden där man gärna hade velat
ta del av det bakomliggande
faktaunderlaget. Exempelvis
hävdas att lindning alltid skall
börja vid tåbasen – är det verk-
ligen så och vad är detta base-
rat på? Det uppges att lågelas-
tiska bindor har en elasticitet
på 40–90 procent och högelas-
tiska >140 procent. Finns en in-
dustriell standard eller annat
dokument man kan hänvisa
till? Vidare hävdar författaren
att placeras patienten med
trycksår i 30° sidoläge upp-
kommer ett tryck på höfterna
på ca 25 mm Hg – intressant,
men var återfinner man under-
laget för detta påstående?

Värdefullt tillskott
På senare år har en rad skrif-

ter som framför allt behandlar
bensårsproblematiken publice-
rats. Christina Lindholms bok
påminner mest om Morison
och Moffatts »A colour guide
to the assessment and manage-
ment of leg ulcers» (Mosby,
1994). Andra bra böcker är
Stephen Thomas »Wound
management and dressings»
(The Pharmaceutical Press,
1990), Hatz och medarbetares
»Wound healing and wound
management» (Springer-Ver-
lag 1994) samt två svenska
böcker av vilka Gunnel Eriks-
sons »Leg ulcers – diagnosis
and treatment» (1994) är skri-
ven på engelska och Mats Bjel-
lerups lite annorlunda och
mycket läsvärda »Ben- och
fotsår; diagnos–klinik–terapi»
(DermEduc 1994) är skriven
på svenska. Dessutom utkom
under hösten 1995 de norska
och svenska läkemedelsver-
kens sammanfattning av den
konsensuskonferens som av-
handlade utredning och be-
handling av venösa bensår
»Statens Legemiddelkontroll,
Läkemedelsverket. Workshop
treatment of venous leg ulcers»
(1995).

Christina Lindholms bok
utgör tveklöst ett värdefullt
tillskott, framför allt genom
sin kombination av bredd och
lättillgänglighet. Med stor san-
nolikhet kommer boken att in-
kluderas i kurslitteraturen för
blivande sjuksköterskor eller i
vidareutbildningen till di-
striktssköterska. Den bör ock-
så utgöra ett naturligt inslag i
bokhyllan på allmänläkarmot-
tagningarna och hudkliniker-
nas behandlingsavdelningar.

Till nästa upplaga önskar
man sig en noggrannare kor-
rekturläsning, då det finns
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många tryckfel. Vidare skulle
det vara en fördel med förbätt-
rad stringens i framställningen.
Med detta sagt kan ändå kon-
stateras att Christina Lindholm
skrivit en modern lärobok, som
kan rekommenderas till alla
som är intresserade av sår-
vård. •

Minilärobok
i medicinsk
gastroenterologi
Gunnar Järnerot. Gamla

och nya idiopatiska inflam-
matoriska tarmsjukdomar.
69 sidor. Sollentuna: Orion
Pharma AB, 1996. Pris ca 250
kr. ISBN 91-972271-4-5.

Recensent: docent Johan-
nes Järhult, mag–tarmcen-
trum, Ersta sjukhus, Stock-
holm.

Utifrån dagens prevalens-
siffror kan man uppskatta att
ungefär 35 000 svenskar är
drabbade av inflammatoriska
tarmsjukdomar. Detta innebär i
sin tur att många läkare utan
specialistkunskap inom medi-
cinsk gastroenterologi av och
till får påhälsning av dessa pa-
tienter, särskilt i de tidiga stadi-
erna av sjukdomsförloppet.

För dessa kolleger, framför
allt inom primärvården, har
professor Gunnar Järnerot i
Örebro skrivit en komprimerad
minilärobok om de inflamma-
toriska tarmsjukdomarna, med
tonvikten lagd på klinik och
medicinsk behandling.

Kunnigt och engagerat
Det har blivit en behaglig

och spatiös bok i A4-format, på
papper av finaste kvalitet och
med tilltalande layout och il-
lustrativa färgbilder. Järnerot
skriver klart och koncist om
allt man som remittent rimli-
gen behöver känna till om ulce-
rös colit och morbus Crohn –
samt därtill lite kort om en del
mindre vanliga sjukdomar i
branschen. Vetenskaplig doku-
mentation, inte minst från
många Örebro-studier, varvas
med personliga reflektioner
från Järnerots långa gastroen-
terologiska läkargärning. Det
är kunnigt och engagerat skri-
vet och präglat av en klädsam
ödmjukhet. Järnerots kunska-
per i ämnet är pondus nog.

Ett frågetecken
Det enda frågetecknet jag

har satt i mitt recensionsexem-
plar är intill Järnerots deklara-

tion att alla patienter med in-
flammatoriska tarmsjukdomar
– utan undantag – skall skötas
av specialister i medicinsk
gastroenterologi. I princip
finns inte heller plats för andra
vårdformer än stora länssjuk-
hus och region/universitets-
sjukhus för att kvaliteten på de
medicinska insatserna skall
vara acceptabla. Dessa åsikter
är helt i linje med dagens cen-
tralistiska mode – men likafullt
obevisade trossatser. •

Inkörsport
till etisk
reflektion
Jan Arlebrink. Grundläg-

gande vårdetik – teori och
praktik. 273 sidor. Lund: Stu-
dentlitteratur, 1996. Pris ca 300
kr. ISBN 91-44-61341-5.

Recensent: distriktsläka-
re/präst Eivor Wiking, Täby.

Medicinsk forskning och
utveckling har lett till att ämnet
medicinsk etik utvecklats. I
takt med omvårdnadsforsk-
ningens utveckling krävs också
utbildning av olika kategorier
vårdpersonal i vårdetik. Utbu-
det av litteratur i ämnet vård-
etik har på senare år ökat påtag-
ligt. Den här boken är avsedd
att användas i första hand vid
undervisningen på sjuksköter-
ske- och läkarutbildningarna,
men även vid andra vårdutbild-
ningar. Den kan även läsas av
övriga intresserade. Författa-
ren arbetar som sjukhuspräst
och forskar i medicinsk etik.

Teori och praktik
Syftet med boken är att väva

samman teori med praktik. Av
bokens 17 kapitel ägnas de
första fem åt teoretiska syn-
punkter kring vad etik är, män-
niskosyn, en humant förankrad
vårdetik, semantik och kom-
munikation. Resten av boken
tar bl a upp sanningssägande,
etiska problem vid livets bör-
jan och slut, suicid, dödsbe-
greppet, transplantationer, att
vägra behandling, tvångsvård,
prioriteringar och forsknings-
etik. Kapitlen är korta och av-
slutas med litteraturlistor. Att
behandla dessa ämnen inom ra-
men för en kort översiktsbok
innebär just översikt av varje
ämne.

I bokens appendix finns öv-

ningsuppgifter till varje kapitel
som kan göra gruppdiskussio-
ner mer fruktbärande och ut-
nyttja enskilda vårdgivares er-
farenheter bättre. Det är ju
ibland först vid etisk reflektion
och diskussion som man med-
vetandegör sina egna värde-
ringar.

Språket i boken är tydligt,
enkelt och lättfattligt. Författa-
ren tar sällan egen ställning i
sakfrågorna utan redovisar oli-
ka ståndpunkter.

Etiken viktigare
än medicinen
Ett genomgående tema i bo-

ken är att målet med all utred-
ning och behandling är att stär-
ka patientens autonomi. För-
fattaren går så långt att han sä-
ger att det etiska målet är det
överordnade. De medicinska
och sociala målen är underord-
nade. För den som utbildats i en
naturvetenskapligt vinklad lä-
karutbildning känns detta först
litet främmande, men innebär
kanske att man nu först nämner
den återvunna hälsans inne-
börd vid dess rätta namn. Hälsa
utan autonomi har ju endast ett
begränsat värde och behöver
inte innebära god livskvalitet.

När passiv eutanasi behand-
las sägs att livet inte är det
högsta värdet utan att det i stäl-
let har ett relativt värde. Där-
igenom skulle det inte finnas
någon moralisk plikt att alltid
bedriva aktiv behandling.
Dock är ju livet en förutsätt-
ning och har ett grundläggande
värde utan vilket all övrig be-
dömning av eventuell livskva-
litet blir omöjlig.

Indelningen av smärta är
litet rörig och rubrikerna över-
lappande.

Författaren hävdar att den
som har en integrerad livs-
åskådning, vare sig den är reli-
giös eller icke-religiös, har lät-
tare att hantera vetskapen om
den annalkande döden. Är det-
ta verkligen sant? Att brottas
med sin gud, eller det man kal-
lar för sin yttersta tillit, kostar
på. Kanske kan bearbetningen
dock bli mer djupgående och
stegen fram till eventuell ac-
ceptans litet mindre otrygga.

Lättläst
och översiktlig
Boken är lättläst, allsidig,

översiktlig och ger en bra in-
körsport till en fortsatt etisk re-
flektion som aldrig får avstan-
na för oss som vill vara männi-
skovårdare. •

Reumatologi
för allmänläkare
Michael L Snaith, ed. ABC

of rheumatology. 90 sidor.
London: BMJ Publishing
Group, 1996. Pris £ 14.95.
ISBN 0-7279-0997-5.

Recensent: docent Anna
Engström-Laurent, vikarie-
rande högskolelektor, medi-
cinska kliniken, Norrlands
universitetssjukhus, Umeå.

Det engelska förlaget BMJ
Publishing Group ger ut s k
ABC-böcker inom olika medi-
cinska områden. Nyligen kom
»ABC of rheumatology», en
bok som mer är ett häfte i A4-
format. Texten är lättläst och
rikligt illustrerad med fina
färgbilder. Bokens 20 kapitel
har olika författare som alla är
erfarna engelska reumatologer.

Målgruppen är framför allt
allmänläkare, men även många
andra yrkeskategorier kan ha
glädje av denna bok.

Lättläst
och informativt
Boken inleds med fem lätt-

lästa och informativa kapitel
som beskriver smärta i hand,
handled, nacke, skuldra och
arm, ryggsmärta, smärta i höft
och knä samt i foten. Ett fylligt
kapitel om osteoporos ingår.
Förutom de klassiska reumato-
logiska diagnoserna som reu-
matoid artrit, spondylartropati-
er och SLE beskrivs även fi-
bromyalgi, artros och polymy-
algia reumatica.

Ett kapitel behandlar de
vanligaste laboratorietesten
inom reumatologisk diagnos-
tik. Det reumatologiska tea-
mets gemensamma arbete runt
den sjuka patienten beskrivs
också, och man trycker på hur
angeläget det är att all farmako-
logisk behandling kombineras
med insatser från sjukgymnast,
arbetsterapeut och kurator.
Även barnreumatologi avhand-
las. Det avslutande kapitlet ger
en kortfattad epidemiologisk
bakgrund till de vanligaste reu-
matologiska tillstånden.

Gedigen
kunskapskälla
Den brittiska synen på ut-

redning och behandling av de
reumatiska sjukdomarna är väl
överensstämmande med våra
svenska principer. För den som
vill skaffa sig en översiktlig,
men ändå gedigen och prak-
tiskt användbar kunskap om de
reumatiska sjukdomarna, re-
kommenderas »ABC of rheu-
matology» varmt. •
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