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Efter att Socialstyrelsen
1979 påpekade behovet av
ökade insatser för cancerpati-
enter med smärta, inkluderan-
de ett mer liberalt bruk av mor-
fingruppens läkemedel, har
Sverige legat i frontlinjen in-
ternationellt i ett positivt för-
ändringsarbete. 1989 kom So-
cialstyrelsen ut med mer defi-
nierade riktlinjer i »Behand-
ling av smärta i livets slutske-
de».

Vidare ägnades området
speciell uppmärksamhet i So-
cialstyrelsens senaste utred-
ning om behandling av långva-
rig smärta (SoS rapport
1994:4).

Sverige
i frontlinjen
Det är med referens till des-

sa tidigare svenska engage-
mang som jag anmäler den
andra upplagan av WHOs rikt-
linjer. I min anmälan av den
första upplagan 1986, påpeka-
de jag att cancersmärta inte är
någon entitet, fastmer ett pro-
blemområde som innehåller ett
stort antal definierbara faktorer
som alla måste analyseras och
vägas samman och ibland be-
handlas med inte bara farma-
kologisk metodik utan mul-
tidisciplinärt med tillgång till
paramedicinsk personal som
kuratorer, sjukgymnaster etc.

Detta faktum är bättre be-
lyst i den nya upplagan, och
man kan konstatera att vi i Sve-
rige genom egna insatser i
frontlinjen kanske hävdar oss
så väl att referensen till WHO
behövs endast i den händelse
sjukvårdsmyndigheten ännu
inte tagit till sig att en föränd-
ring av smärtvården vid cancer
inte bara behöver support med
vackert tal utan också med re-
surser.

Därför kan i sammanhanget
påpekas att Socialstyrelsen nu
också innefattar utvecklingen
av smärtvård i sin tillsynsverk-
samhet efter att man publicerat

nämnda utredning om behand-
ling av smärta.

I denna framgår bl a att
»det är ett oavvisligt krav att
all cancersmärta skall behand-
las effektivt inom alla delar av
sjukvården». Denna från myn-
digheten något ovanliga men
ändå betydande formulering
är vi som smärtspecialister
tacksamma för i strävan efter
att få adekvat stöd i uppbygg-
nadsarbetet, trots alla sparbe-
ting.

Råd
om smärtbehandling
Efter en kort genomgång av

de fysiologiska och psykolo-
giska sambanden vid cancer-
smärta presenteras i boken en
niostegsprocedur för smärt-
evaluering inkluderande de
frågor läkaren bör ställa sig el-
ler sin patient.

En sektion med smärtbe-
handlingsråd inkluderar en lis-
ta med 11 basala läkemedel
och 18 alternativa.

Jag kan egentligen inte fin-
na att detta innehåll ger speci-
ellt mycket bättre information
till svenska läkare än den som
redan finns i Läkemedelsbo-
ken.

En tabell över hur opioider-
nas farmakokinetik varierar i
förhållande till sjukdomskor-
relat som lever- eller njursvikt
är dock av speciellt värde. Det-
ta särskilt som vi nu i Sverige är
så liberala med morfingrup-
pens läkemedel att medaljens
baksida i form av toxiska ef-
fekter allt oftare visar sig och
får åtgärdas med s k opioidro-
tation, dvs byte av opioid, även
om morfin fortfarande är stan-
dardpreparat.

USA huvudsaklig
referens
Angående information om

både alternativa läkemedel och
alternativa tillförselvägar är
denna upplaga bättre tillgodo-
sedd än den förra. Den huvud-
sakliga referensen för WHOs
utvecklingsarbete är USA. Det
är dock min uppfattning att eu-
ropeisk referens idag är att fö-
redra för det som bör överföras
till svenska förhållanden. Som
svensk saknar jag t ex diskus-
sioner kring kvalitetssäkring
och vårdkedjearbete, något
som vi här är speciellt bra på att
utveckla. Bokens innehåll av-
seende medikolegala aspekter
på opioider inom smärtlind-
ringsarbetet är informativt.

Med hela världen som refe-

rens är det självklart mycket
angeläget att WHO fortsätter
sitt viktiga arbete med att spri-
da enkel information om att
cancersmärta i ett farmakolo-
giskt perspektiv ändå är be-
handlingsbar, ofta till mycket
positiva utfall med mycket
verksamma medel och meto-
der. Detta naturligtvis under
förutsättning att läkarkåren
medverkar till ett bättre och
mer dynamiskt utnyttjande av
morfingruppens läkemedel
även om de på felaktig indika-
tion vid liberal förskrivning
kan skapa beroende.

Jag tror att vi i Sverige nu är
bättre på att ge cancerpatienten
den opioidterapi som erfor-
dras. Men smärtvården vid
icke-malign smärta bör få bätt-
re riktlinjer än som ges idag av-
seende opioidbehandling.
Inom cancerområdet måste
dock myterna om narkomani-
utveckling fortfarande bekäm-
pas, se aktuell medicinsk kom-
mentar på sid 321 i detta num-
mer av Läkartidningen.

Mer detaljerad
information
Boken är mer detaljerad än

tidigare. Det finns information
om hur man selekterar till för-
skrivning av opioida och icke-
opioida läkemedel. Man har
också denna gång inkluderat
förklaringar till hur specifika
läkemedel verkar och en lista
över faktorer som påverkar
opioidernas effektivitet. Han-
terandet av psykologiska pro-
blem skulle man gott ha kunnat
utveckla mer.

En andra del av boken be-
skriver de internationella sys-
tem genom vilka morfin och
andra opioider har gjorts till-
gängliga för medicinskt ända-
mål.

En diskussion kring orsa-
kerna till varför opioider trots
allt fortfarande underförskrivs
vid cancer följs av ett kapitel
om konventioner kring narko-
tiska läkemedel och de steg
som måste tas för att få morfi-
net och andra opioider mer till-
gängliga för smärtbehandling
samtidigt som man förebygger
missbruk. Ett kapitel samman-
fattar vilka kriterier som kan
användas för reglering av han-
terandet av opioider både av lä-
kare, sjuksköterskor och far-
maceuter.

WHOs riktlinjer för cancer-
smärtbehandling bör naturligt-
vis finnas tillgänglig i bibliote-
ket hos alla basspecialiteter. •
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Äntligen! En bra bok om fö-
doämnesöverkänslighet. Den är
efterlängtad av många, kolle-
ger, systrar, paramedicinsk per-
sonal. Författarna har med glans
klarat att behandla detta kom-
plicerade område på ett balanse-
rat och lättillgängligt sätt. Allt
finns med, från allvarlig allergi
till överskattad överkänslighet.
De 26 kapitelrubrikerna vittnar
om det heltäckande innehållet,
bl a om diagnostik, behandling,
korsreaktioner, tillsatser, märk-
ning, aminer, alkohol, anafy-
laxi, celiaki, övriga mag–tarm-
besvär, dietistsynpunkter, psy-
kiska faktorer.

Dispositionen är utmärkt
med tydliga figurer och tabel-
ler. Visserligen kan man vid
sträckläsning bli lite trött av
komplicerade flödesscheman,
signerade Nils E Eriksson, men
de kan säkert vara ett stöd i den
praktiska situationen på en di-
striktsläkarmottagning.

Terminologin är tämligen
konsekvent. Man skiljer som
sig bör på allergi, som är im-
munologiskt medierad, och an-
nan överkänslighet, eller into-
lerans, där immunsystemet inte
är involverat. De psykiskt be-
tingade reaktionerna nämns
helt rätt som en vanlig differen-
tialdiagnos men med den något
missvisande beteckningen fö-
doämnesaversion, vilket ju be-
tyder motvilja mot födoämnen,
när det i stället i regel rör sig
om inbillad överkänslighet.
Studier med placebokontrolle-
rade provokationer visar att det
är vanligt med dylik felaktig
förmodan och födoämnesaller-
gi, och boken framhåller värdet
av »Double Blind Placebo
Controlled Food Challenge»,
som bör utföras upprepat för att
ge säkert facit.

Vardagspraktika
Man kan i denna behändiga

bok få svar på de flesta frågor
av praktisk natur, som man
själv och den ofta vetgirige pa-
tienten kan ställa. Diagnosti-
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