
WHOs riktlinjer
för smärt-
behandling
vid cancer
Cancer pain relief. With a

guide to opioid availability. 2
ed. 63 sidor. Geneva: World
Health Organization, 1996.
Pris Sw fr 11.90. ISBN 92-4-
154482-1.

Recensent: docent Staffan
Arnér, överläkare, multidisci-
plinärt smärtcentrum, Karo-
linska sjukhuset, Stockholm.

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-

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR 5  •  1997 353

NYA BÖCKER



kens grund är, vilket boken in-
präntar, en noggrann anamnes.
Fortsatt utredning är framför
allt inriktad på förekomsten av
IgE-antikroppar, genom hud-
pricktest och blodprov. När
standardiserat allergenextrakt
inte finns tillgängligt kan di-
rekt hudtest med färskt födo-
ämne utföras, s k prick – prick,
vilket visar sig ge bra reprodu-
cerbarhet och illustreras i bo-
ken. Att pricktest och analys av
specifika IgE-antikroppar i se-
rum har hög negativ predikti-
vitet avseende typ I-allergi,
särskilt tillsammans, för de
vanligaste födoämnesallerge-
nen, framgår dock inte enty-
digt. På sidan 28 står det t ex
om pricktest att »ett negativt
test i hög grad utesluter en IgE-
förmedlad allergi» medan det
på nästa sida om blodprovstest
sägs att »allergenspecifikt IgE i
serum har ungefär samma dia-
gnostiska värde som hudtest,
sålunda i stort sett ganska dålig
överensstämmelse mellan test-
resultat och verklighet». Jag
gissar att författaren har det i
och för sig vällovliga syftet att
styra diagnostiken till det billi-
gare hudtestet. Orsaken till att
båda testen har dålig specifi-
citet från rent klinisk synpunkt
omtalas emellertid inte, nämli-
gen den orala tolerans som,
tack och lov, ofta utvecklas
trots kvarstående IgE-anti-
kroppar. Över huvud taget
finns inte mycket att läsa om
patogenetiska mekanismer,
och det saknas referenshänvis-
ningar i texten. Men det senare
torde vara ett medvetet val av
redaktörerna till denna, som
det anges i förordet, vardags-
praktika.

Man förstår av mag–tarm-
kapitlet att det vid utredning av
rent gastrointestinala besvär
inte lönar sig lika ofta att söka
efter IgE-mekanismer, efter-
som symtomen vid allergi säl-
lan är lokaliserade enbart till

mag–tarmkanalen, åtminstone
inte hos vuxna. Påståendet att
»specifik födoämnesallergi
torde vara ovanlig . . . hos vux-
na med födoämnesutlösta sym-
tom» kan dock missuppfattas
om det tas ur sitt sammanhang
nämligen kapitelförfattarens,
en vuxengastroenterolog, per-
spektiv.

Tack för det klara beskedet
att det vid laktosintolerans
räcker att reducera laktosinta-
get till måttliga mängder, t ex
10–15 g vid måltider för en
vuxen person. Små mängder
som t ex i såser och bullar (och
läkemedel, min anmärkning)
tolereras alltid.

Spekulationer
om malabsorption
Det skrivs en hel del om an-

nan kolhydratmalabsorption
än laktosintolerans. Är detta
verkligen vanligt förekom-
mande? Det blir man inte rik-
tigt klok på, inte heller på fö-
dans betydelse vid migrän.
Områdena är fortfarande kon-
troversiella, och författarna får
anses framföra en del spekula-
tioner och ej belagda teorier. På
sätt och vis är detta en fördel,
eftersom det ger utgivarna an-
ledning att, i takt med nya
forskningsrön, komma med
fortlöpande nyutgåvor av den-
na utmärkta bok.

Ingen bibel
men väl katekes
Slutomdömet får bli att det-

ta är inte en bibel – men väl en
katekes, som ger svar på de
flesta frågor inom området fö-
doämnesöverkänslighet. •

Multidisciplinärt
om diabetes-
komplikationer
K M Shaw, ed. Diabetic

complications. 232 sidor. Chi-
chester–New York–Brisbane:
Wiley, 1996. Pris £ 29.95.
ISBN 0-471-96678-9.

Recensent: docent Stig Att-
vall, specialistläkare, Diabe-
tescentrum, Sahlgrenska sjuk-
huset, Göteborg.

En ny bok är spännande att
läsa. Förlaget är känt. Det är det
som utger »Diabetic medici-
ne», British Diabetic Associa-
tions månatliga tidskrift med
stor och uppskattad spridning

även utanför England inklusive
Sverige.

Samtliga författare utom en
är från England, och detta prä-
glar en del av innehållet, men
de är alla erfarna kliniker med
multidisciplinärt synsätt över-
bryggande primär- och sekun-
därvård.

Omvårdnadsaspekter blir
tillgodosedda genom ett kapi-
tel av tre diabetessköterskor.
Sannolikheten för diabetiska
komplikationer liksom deras
progression har 75 år efter in-
sulinets upptäckt blivit ordent-
ligt reducerad. Modern diabe-
tologisk diagnostik och be-
handling har implementerats,
bättre metabol monitorering
sker liksom en förbättrad pati-
entutbildning.

Budskapet med boken är att
identifiera riskpatienten, foku-
sera betydelsen av aktiv
screening och att tidig inter-
vention farmakologiskt kan
förhindra komplikationsut-
veckling. Man har lyckats. Den
är läsvärd.

Enkelt språk
och många bilder
Varje kapitel består av dis-

kussion kring screening, och
sedan kommer interventionell
behandling. Språket är enkelt,
och en hel del bilder och algo-
ritmer lättar upp och ökar tex-
tens tillgänglighet. Ett 30-tal
färska referenser finns efter
vart och ett av de nio kapitlen.
Ögon- och fotkomplikationer
får helt naturligt ett stort ut-
rymme.

Njurproblem tas upp myc-
ket ingående och omfattar två
hela kapitel. Naturhistorien
utan intervention är att vid S-
kreatinin över 200 µmol/l faller
glomerulära filtrationen med
krom-EDTA-clearance 1 ml/
minut/månad – och det kan vi
nu aktivt förbättra bland annat
genom förbättrad metabol kon-
troll, där blodtrycksbehandling
med diastoliskt målblodtryck
85–90 mm Hg har stor betydel-
se och kanske speciellt genom
den njurprotektiva effekten av
etablerad ACE-hämmarbe-
handling vid proteinuri. Orsa-
ker till falskt mikroalbuminuri
diskuteras ingående: uttalad
ansträngning, hematuri, urin-
vägsinfektion menses och urin-
samlingsfel.

Under erektil dysfunktion
diskuteras ingående differenti-
aldiagnostik med en omfattan-
de panel av hormonella labora-
torieprov före start av prosta-

glandinbehandling, men de
flesta anser att vid ingen annan
misstanke än diabetisk auto-
nom neuropati behövs endast
thyreoideaprov och prolaktin.
Att mäta penis systoliska blod-
tryck med ultraljudsdoppler är
ingen rutin i Sverige. Omfat-
tande protokoll för självinjek-
tion finns med i tabellform lik-
som informationsblad i händel-
se av erektion mer än fyra tim-
mar med distinkt åtgärdssche-
ma för klinikern vid den ovan-
liga men akut behandlingskrä-
vande priapismen.

Diabetesrelaterade mag–
tarmstörningar får också ett
eget kapitel. 36 olika differen-
tialdiagnoser till diabetisk peri-
fer neuropati presenteras. Det
är viktigt att inte direkt sätta
diagnosen. Behandlingsbara
åkommor måste uteslutas,
framför allt B12-folsyra-brist
och hypothyreos. Dessutom
finns ökad risk vid metformin-
medicinering.

Det är viktigt att informera
patienten extra om neuropati
föreligger. Behov finns då av
fotutbildning med råd om dag-
lig kontroll av fötterna för att
undvika fotsår. Betydelsen av
att klinikern tidigt diagnostise-
rar Charcots fot eller osteopati
diskuteras ingående, värmeök-
ning med svullnad i en neuro-
patisk fot och att immobilise-
ring drygt två till tre månader
behövs.

Bifosfonaters förmåga att
inhibera osteoklastisk aktivitet
med mindre fottemperatur och
minskning av symtom diskute-
ras utifrån en publicerad studie
(Diabetic Medicin 1994; 11:
28-31).

Organiserat fotteam behövs
och diskuteras i detalj – på så
sätt kan onödiga amputationer
förhindras: i 10-punktspro-
gram diskuteras det engage-
mang som behövs från orto-
ped, diabetolog, ortopedtekni-
ker och diabetessköterska.

Under makrovaskulära
komplikationer diskuteras att
varje diabetiker skall värderas
utifrån behovet av ABC (aspi-
rin ASA), betablockad och ko-
lesterolsynteshämmare. Om-
vårdnadsaspekter diskuteras
ingående.

Öppna frågor, aktivt lyss-
nande, reflektion och positiv
attityd tas upp liksom den vik-
tiga egenvården.

Invänta bättre bok
Sammanfattningsvis är bo-

ken läsvärd och kan pryda sin
plats i en diabetologisk bokhyl-
la om medel finns för inköp av
litteratur. Den som vill vänta på
något bättre kan dock lugnt av-
vakta. •
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