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Åldrandet och
vård av äldre
Den första delen avhandlar

åldrandet och olika aspekter
på hälsovård för äldre. Olika
åldrandeteorier belyses kort-
fattat. Metodfrågor vid studier
av äldre diskuteras. Principer
för epidemiologiska studier i
hög ålder gås igenom och skill-
nader mellan kohortstudier,
tvärsnittsstudier och kohortse-
kventiella studier diskuteras.
Den senare studietypen ägnas
ett kapitel av den ende svenske
författaren, professor Alvar
Svanborg. Vårdutnyttjande vid
fysisk och psykisk sjukdom i
olika länder gås igenom liksom
olika vård- och stödformer för
äldre. De allra flesta exempel
som nämns kommer från Stor-
britannien eftersom två tredje-
delar av de 48 delförfattarna
kommer därifrån.

Andelen äldre ökar mycket
starkt i utvecklingsländerna,
och det exemplifieras med data
från Brasilien, som de närmas-
te årtiondena kommer att möta
stora utmaningar till följd av
den stora andelen tillkomman-
de äldre.

Andra kapitel avhandlar
screening i hög ålder, vilka pre-
ventiva åtgärder som är möj-
liga att genomföra, hur man
skall försöka åstadkomma ett
hälsobefrämjande beteende el-
ler livsstil och vad som känne-
tecknar ett framgångsrikt ål-
drande.

Riskfaktorer
för sjukdomar
Bokens andra del behandlar

riskfaktorer för olika sjukdo-
mar och går tämligen noggrant
igenom nutrition, kardiovasku-
lära riskfaktorer, värdet av fy-
sisk aktivitet (»Exercise of
some kind or other is almost es-

sential to the preservation of
health in persons of all ages –
but in none more so than in the
old». Daniel MacLachlan,
1863), könsskillnader i sjuklig-
het och dödlighet, migration
och etnicitet samt betydelsen
av allt detta för vårdutnyttjan-
de, livskvalitet och socialt nät-
verk.

Många kapitel har en likar-
tad uppläggning med en ge-
nomgång av mätmetoder i bör-
jan av kapitlen och en diskus-
sion om hur man skall utvärde-
ra effekterna av insatta åtgär-
der i slutet på kapitlen. I flera
kapitel finns en tämligen utför-
lig diskussion om begrepp och
definitioner, men olika skalor
och mätmetoder gås igenom
endast översiktligt, och vill
man fördjupa sig i olika skalors
uppbyggnad och mer precisa
för- och nackdelar får man
söka sig till annan litteratur.

Sjukdomar
hos äldre
Bokens tredje del behandlar

ett antal sjukdomar. Man går
igenom hypertoni, ischemisk
hjärtsjukdom, stroke, Alzhei-
mers sjukdom, depression, os-
teoporos och andra rörelse-
hindrande sjukdomar, några
olika cancerformer, syn- och
hörselproblem, urininkonti-
nens och olycksfall. Dessa ka-
pitel har också en likartad upp-
läggning, med definitioner,
diagnostiska kriterier, preva-
lens- och incidensdata, tids-
mässig och geografisk varia-
tion av sjukdomen, riskfakto-
rer och olika möjligheter till in-
tervention. Några detaljerade
behandlingsmodeller beskrivs
inte.

Rekommenderas
till inköp
Boken är välskriven och

lättläst, eftersom de flesta ka-
pitlen är uppbyggda på ett lik-
artat sätt.

Den största förtjänsten hos
boken är dess stora bredd. Den
ger epidemiologiska aspekter
på de väsentligaste geriatriska
sjukdomarna och tillstånden,
och i många kapitel finns en
jämförelse mellan olika länder.
Metoder och begrepp diskute-
ras. De stora epidemiologiska
longitudinella åldersstudierna i
världen saknas, och de refere-
ras endast till som exempel på
prevalensdata. Enda undanta-
get är H-70-studierna från Gö-
teborg som det redogörs för
tämligen ingående. Boken vi-

sar på olika vägar att förhindra
sjuklighet och funktionsned-
gång.

Boken kan läsas med stor
behållning av epidemiologer,
geriatriker, internister och
samhällsmedicinare. Den re-
kommenderas till inköp. •
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Världshälsoorganisationens
(WHO) europeiska regionkon-
tor har nyligen publicerat en
bok som behandlar popula-
tionsbaserade hälsokartlägg-
ningar. En utgångspunkt för
författarna har varit bristen på
standardiserade tillvägagångs-
sätt vid denna typ av undersök-
ningar. Härigenom försvåras
jämförelser mellan olika studi-
er och länder. Brist på data som
tillåter jämförelser gör det ock-
så svårare för beslutsfattare att
göra nödvändiga prioritering-
ar. Undertiteln på boken är just
»Towards international har-
monization of methods and in-
struments», och författarnas
syfte är att presentera ett kon-
kret förslag på ett standardise-
rat instrument. Bakom försla-
get ligger ett flerårigt utveck-
lingsarbete där experter i ett
stort antal europeiska länder
medverkat. Förslaget innehål-
ler dels allmänna råd för hur
populationsbaserade hälsodata
bör samlas in, dels ges en rad
exempel på konkreta frågor.

Förslag på frågor
och konkreta råd
Bokens kärna utgörs av pre-

sentationen av konkreta frågor
avsedda att användas antingen
vid personliga intervjuer eller i
skriftliga frågeformulär. För-
slag på frågor, svarsalternativ
och poängvärdering av svar
ges inom följande områden:

upplevt hälsotillstånd, tillfällig
sjukdom eller funktionsned-
sättning, långvarig fysisk funk-
tionsnedsättning, kroniska
mentala tillstånd, rökning, fy-
sisk aktivitet, födelsevikt, am-
ning, kroppsmasseindex samt
socioekonomiska förhållan-
den.

Författarna tar även upp
några områden där de menar
att det ännu inte finns underlag
för en generellt rekommende-
rad metod. Dessa områden är:
kroniska fysiska tillstånd,
långvarig mental/social funk-
tionsnedsättning, kostintag
samt alkoholkonsumtion. Kon-
kreta råd ges dock även inom
dessa områden.

WHOs ambition att stan-
dardisera hälsokartläggningar
är vällovlig. Om boken kan bi-
dra till detta krävs det dels att
den blir känd, dels att förslaget
accepteras av potentiella un-
dersökningsledare. Själv anser
jag att förslaget innehållsligt
uppfyller högt ställda profes-
sionella krav och att skrivning-
en är välgjord. Självfallet krävs
i förlängningen ett omsorgs-
fullt översättningsarbete.

Otillräckligt för forskare
Boken torde ha störst värde

för organisationer som arbetar
med folkhälsokartläggningar.
För forskare som vill belysa ett
avgränsat område är det stan-
dardiserade förslaget otillräck-
ligt; här behövs mer detaljera-
de mätningar. •
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Kan du anmäla
läromedel
på CD-ROM?
Allt fler förlag ger nu ut
medicinska läromedel på
CD-ROM, ofta parallellt
med publicering i bok-
form. Läkartidningen kom-
mer framöver att anmäla
sådana produkter, och vi
vill därför ha kontakt med
fler anmälare som har till-
räcklig erfarenhet av tek-
niken – och givetvis till-
räcklig kompetens inom
respektive specialitet –
för att kunna anmäla CD-
ROM-produktioner.
Även om vi i förlagskata-
loger etc fortlöpande sö-
ker efter nya intressanta
produktioner, välkomnar
vi tips om sådana nya
verk.
Anmäl intresse genom att
skriva några rader till bok-
redaktör Yngve Karlsson,
Läkartidningen, Box 5603,
114 86 Stockholm.


