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Ulf Schenkmanis har som
journalist bl a ägnat sig åt olika
hälsoproblem. Han har tillsam-
mans med Robert Olin, profes-
sor i socialmedicin, skrivit en
bok som behandlar ämnet fi-
bromyalgi. Robert Olin arbeta-
de under ett antal år på Riksför-
säkringsverkets sjukhus i Tran-
ås. Han träffade under de åren
ett stort antal fibromyalgipati-
enter, och hans bidrag till den
numera mycket omfattande fi-
bromyalgilitteraturen är en en-
kätundersökning till många av
dessa patienter. Han har också
publicerat sig i Läkartidningen
och redogjort för sin hypotes
om fibromyalgi som ett
NIE(neuroimmunendokrinolo-
giskt)-syndrom, och den arti-
keln finns med som bilaga i den
aktuella boken.

Utförlig
symtombeskrivning
Boken är på knappt 100 si-

dor och vänder sig främst till
patienter. Den utgörs till störs-
ta delen av en beskrivning av
alla tänkbara symtom som en
fibromyalgipatient kan drab-
bas av, både de som hör till
syndromet och de som inte gör
det. Man får en beskrivning av
hur fibromyalgi startar och,
inte minst viktigt, hur man stäl-
ler diagnos. Symtombeskriv-
ningen är detaljerad och lätt-
läst, men kanske lite väl om-
fångsrik. Många patienter kan
nog inte känna igen sig, och
detta kan bero på att Robert
Olin i Tranås träffade många
av de patienter som var allra
svårast drabbade.

I slutet av boken finns ock-
så en sammanfattning som bör
läsas av anhöriga, arbetsgivare
och andra som behöver få in-
formation om hur det kan vara
att drabbas av fibromyalgi.

Låst
förklaringsmodell
Forskarna vet inte vad som

orsakar fibromyalgi, och där-
för bör alla som uttalar sig i det-
ta ämne vara mycket ödmjuka

och så objektivt som möjligt
redovisa de olika förklarings-
modeller som finns. I Olins
förklaringsmodell till fibromy-
algi finns i stort sett inget ut-
rymme för den kunskap som
modern smärtforskning givit
oss när det gäller sambandet
mellan perifera faktorer och
förändringar i det nociceptiva
systemet i centrala nervsyste-
met. Han är helt fixerad vid hy-
potesen, för det är inte mer än
en hypotes, att fibromyalgi är
ett NIE-syndrom. Han diskute-
rar inte möjligheten att de för-
ändringar som beskrivits hos
en del fibromyalgipatienter
kan vara sekundära till exem-
pelvis kronisk stress. Alla de
undersökningar som talar för
en annan förklaringsmodell av-
visar han helt enkelt som felak-
tiga.

Väl pessimistiskt
om behandling
Behandlingskapitlet är

dessvärre också lite ensidigt
och lite väl pessimistiskt. Beto-
ningen ligger på att patienten
bör akta sig för hård träning,
mycket belastning, mediciner
med mera. Det hade nog varit
mer positivt att betona alla de
möjligheter som trots allt finns
för oss inom sjukvården att
hjälpa patienten och patientens
möjligheter att själv påverka
sin situation. Det finns ingen
kausal terapi, men även en fi-
bromyalgipatient kan få ett rikt
och meningsfyllt liv. •

Handbok
för pensionärer
Gun Leander. Njut av de

goda åren. 100 frågor om häl-
sa på äldre dagar. Vad är
normalt? Livsstilens betydel-
se. Några folksjukdomar.
128 sidor. Stockholm: Valen-
tin förlag, 1996. Pris ca 195 kr.
ISBN 91-88796-29-9.

Recensent: docent Sven-
Mårten Samuelsson, kliniken
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MAS, Malmö.

Gun Leander är medicin-
journalist och har skrivit en
handbok som är avsedd för
pensionärer. Boken tar upp »de
100 vanligaste frågorna kring
hälsan på äldre dagar». Frågor-
na är uppdelade i tre avsnitt; det

första tar upp de normala för-
ändringarna som har att göra
med åldrandet, det andra tar
upp livsstilsfrågor och det tre-
dje tar upp frågor kring några
stora folksjukdomar. 

I varje avsnitt finns ett antal
tänkvärda ordspråk eller citat
av författare, filosofer eller
skådespelare. I kapitlet om mat
och dryck citeras t ex författa-
ren Hjalmar Söderberg: »Det
finns saker som man måste
vara fackman för att inte för-
stå.» Boken är illustrerad med
ett antal mycket trevliga teck-
ningar av Nils Peterson. 

Tar död på gamla
fördomar
Ett syfte med boken har tro-

ligen varit att visa att pensio-
närsperioden för många är en
mycket positiv tidsperiod som
pensionären skall ta vara på
och lära sig att få ut maximal
glädje av.

Ett annat syfte kan ha varit
att ge upplysningar om praktis-
ka åtgärder som den äldre indi-
viden själv kan sätta in för att
kompensera eventuella funk-
tionsnedsättningar i samband
med åldrandet, t ex förbättra
belysningen i hemmet eller an-
vända enklare hjälpmedel. 

Ett tredje syfte kan ha varit
att ta bort gamla fördomar, t ex
att urininkontinens är tecken på
ett normalt åldrande. 

Författarinnan anger att
många, dock ej namngivna,
personer läst manus och kom-
mit med synpunkter. Allmän-
läkaren Göran Sjönell har fak-
tagranskat svaren på alla frå-
gorna. 

Lättfattligt om det
normala åldrandet
Här tas sådana frågor upp

som varför man blir gråhårig,

om man kan förlänga livet, om
minnet måste bli sämre på äld-
re dagar, hur man bibehåller
sitt intellekt, om yrsel, trötthet,
svullnad och vitaktig tunga
(som tecken på svampinfek-
tion), vadkramper, värk, ske-
lettskörhet, förstoppning mm.
Ett avsnitt handlar om våra sin-
nen och om »kärlek m m». Det
är aldrig för sent att bli föräl-
skad. I detta avsnitt beskrivs
även t ex klimakteriella besvär,
sköra slemhinnor i underlivet
samt potensproblem hos man-
nen. Oscar Wilde citeras: »Låt
dig inte lockas in på dygdens
avvägar.»

Det första avsnittet innehål-
ler sålunda inte enbart en be-
skrivning av det normala åld-
randet utan även av en del
åkommor som är vanliga i sam-
band med åldrandet. 

Språket är lättfattligt och
koncist. Ordningen på de olika
ämnena i avsnittet är ganska
osystematisk. Ett alfabetiskt
register i slutet av boken under-
lättar dock för läsaren att hitta
rätt. 

Vissa faktafel
Vissa textavsnitt kunde nog

ha blivit litet mer stringenta om
geriatrisk expertis anlitats för
granskningen. Exempelvis an-
ges att ökad andfåddhet utan
närvaro av sjukdom kan bero
på att individen rört sig för litet
och fått dålig kondition, vilket
inte är hela sanningen. Ökad
andfåddhet på äldre dagar kan
vara ett helt normalt åldersfe-
nomen beroende på normala
funktionsförändringar i hjärta
och lungor. Vidare anges att den
högsta ålder som säkerställts
hos någon människa är 115 år,
vilket inte är helt korrekt. Det år
som boken trycktes var det känt
att madame Calvent i Frankrike
hade fyllt 120 år. 

Livsstilsfrågor och
kost diskuteras
Sömnproblem, rökning och

stress diskuteras. Författarin-
nan yttrar sig mycket klart be-
träffande rökningens faror:
»Det finns ingenting som på-
skyndar åldrandet och åldran-
dets sjukdomar lika effektivt
som tobaksrökning.» Nyttan
av motion poängteras. 

Den eventuellt positiva ef-
fekten på livslängden och väl-
befinnandet av ett dagligt intag
av liten mängd alkohol disku-
teras. Författarinnan jämställer
härvid all form av etyl, hutt
som hutt, men borde kanske ha
angivit att gynnsamma effekter
påvisats framför allt hos grup-
per med ett måttligt dagligt in-
tag av rödvin. 

Kostintaget diskuteras in-
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gående. Bl a ges den viktiga in-
formationen att kaloribehovet
hos en pensionär endast är två
tredjedelar av behovet i yngre
dagar men att behovet av nä-
ringsämnen är detsamma, var-
för pensionären måste få i sig
dessa näringsämnen på en kost
som innehåller färre kalorier.
Behovet av vitaminer, järn och
spårämnen beskrivs ingående.
Ett särskilt avsnitt tar upp
osteoporosproblematiken. Na-
turmedel diskuteras med sund
skepsis. 

Vissa sjukdomsavsnitt
borde omarbetas
Ett antal sjukdomar hos äld-

re beskrivs, t ex kärlkramp och
hjärtinfarkt, TIA och slagan-
fall, åldersdemens, depression,
sockersjuka, magsår, tyreoi-
dea-sjukdomar, cancersjukdo-
mar, höftfraktur, ledbesvär,
ögonsjukdomar, urinin-konti-
nens. 

Ett syfte med detta avsnitt
torde vara att göra de äldre – el-
ler deras anhöriga – uppmärk-
samma på symtomatologin i ti-
digt stadium av sjukdomarna,
så att patienterna tidigt kan få
en adekvat diagnos och be-
handling. 

Avsnittet om slaganfall bor-
de omarbetas. Som behandling
anges t ex att »blodförtunnande
medel sprutas direkt i blodkär-
let»; trombolys är ju ingen be-
handling som vunnit konsen-
sus vid slaganfall till skillnad
mot vid hjärtinfarkt, med tanke
på risken för svåra biverkning-
ar. 

Även beskrivningen av de-
menssjukdomar bör omarbe-
tas: »Det finns en tredje grupp
demenser (de övriga två är Alz-
heimers sjukdom respektive
vaskulär demens) som går un-
der beteckningen ’övriga
demensformer’, där orsaken
inte är säkerställd.» (!) De bot-
bara (pseudo)demenserna
nämns över huvud taget inte.
Om depressioner sägs att de
flesta går över av sig själva. 

När det gäller åldersdiabe-
tes nämns inte kostbehandling,
som ju är den primära behand-
lingen. 

Den enda operativa behand-
lingen av »värksjukdomar»
som anges är steloperation men
inget nämns om den viktiga
reumakirurgin. 

Beträffande urininkonti-
nens anges både ansträng-
nings- och trängningsinkonti-
nens, men behandlingen be-
skrivs endast av ansträngnings-
inkontinens. Kanske borde
man mera ha poängterat det
primärt viktiga, att vederbö-
rande kommer till en läkare
med kunskap om och intresse

för inkontinens för att få en
korrekt diagnos och efterföl-
jande behandling hos t ex uro-
terapeut. Behandlingen med
olika former av hjälpmedel
kunde kanske ha tonats ned nå-
got; dessa skall vara ett kom-
plement. 

I slutet av boken finns en
ordlista, som innehåller en del
felaktigheter, t ex att glaukom
är grå starr, och att koloskopi är
ett instrument med vilket man
kan undersöka slemhinnan i
underlivet. 

Litteraturlista saknas
En referenslista hade för-

höjt värdet av boken. Men det
är möjligt att författarinnan av-
stått från en referenslista då en
sådan troligen hade ökat for-
matet på boken påtagligt.
Många yttranden är ganska
svepande, t ex »Var tredje man
och var fjärde kvinna lider av
yrsel, visar en svensk under-
sökning». Den intresserade lä-
saren önskar troligen att gå till
ursprungskällan. Gäller påstå-
endet alla åldersgrupper eller
t ex personer över 65 års ålder?

Trevligt skriven bok
med gott syfte
Boken är trevligt och lättfatt-

ligt skriven. På grund av de re-
lativt många faktafelen är det
tveksamt om man i nuvarande
skick kan rekommendera boken
för pensionärer. Syftet med bo-
ken är gott. Efter viss revidering
bör den kunna vara till stor nyt-
ta för den tänkta läsekretsen. •

70-talets kamp-
skrift nu prak-
tisk amnings-
handbok
Elisabet Helsing. Boken

om amning. 313 sidor. Stock-
holm: Trevi, 1996. Pris ca 305
kr. ISBN 91-7161-184-3.

Recensent: professor eme-
ritus Yngve Hofvander, Upp-
sala.

Författaren som under sena-
re år varit anställd av WHO i
Köpenhamn har verkligen stått
på barrikaderna i många år och
med entusiasm drivit på ut-
vecklingen av amning i Norge
och annorstädes. Hon var med
och skapade »Amningshjäl-

pen» i Norge, vilket bildade
modell för andra länder inklu-
sive Sverige. Amningshjälpen
i vårt land har inte mindre än
3 000 medlemmar, varav om-
kring 300 aktiva som bedriver
oavlönad rådgivning till sina
medsystrar som ett komple-
ment till den rådgivning som
ges vid barnavårdscentralen.

Attitydförändring
sedan förra upplagan
Den första upplagan av bo-

ken, som utkom 1974, var en
kampskrift med nya idéer om
BB-rutiner och om amning
över huvud taget. Motståndet
var massivt på sina håll. Nu är
det inte så längre. De mormöd-
rar som hälsar på sina döttrar
som just fött barn känner inte
igen sig. BB-rutinerna och atti-
tyderna har förändrats i grun-
den.

Men boken har förvisso sitt
stora berättigande. Här finns
samlat det stora kunnande om
amning som har ackumulerats
sedan boken kom ut första
gången.

Boken är en praktisk am-
ningsbibel som belyser am-
ningens (inte alltid lätta men
samtidigt fascinerande) konst
ur alla tänkbara synvinklar. Det
är dock huvudsakligen amning
i praktiken som läsaren får sig
till del – den upptar hälften av
de drygt 300 sidorna.

Författaren raljerar en del
över gårdagens uppfattning att
mamma och barn var »patien-
ter», att barnet tillhörde sjuk-
huset och inte mamman. Det är
dock 20–25 år sedan »room-
ing-in» och tidig tilläggning
började tillämpas, så det börjar
bli bara gråhårig personal och
mormödrar som har upplevt
det. Men på så nära avstånd
som i Baltikum får man upple-
va det igen!

Dramatisk uppgång
Att de nya kunskaper, atti-

tyder och rutiner som karaktä-
riserar den nuvarande BB-vår-
den efter introduktion av det
s k »Baby Friendly»-initiativet
haft effekt på amningen visas
av det faktum att amningen i
Sverige ökat ordentligt. Före år
1992 låg 6-månadersamningen
på omkring 50 procent men har
nu stigit till 67 procent. Inget
annat land torde kunna uppvisa
en så dramatisk uppgång.

Elisabeth Helsings tes är att
amning i mycket är en fråga om
tillit till den egna förmågan och
om insikten att bröstmjölk är

det bästa för barnet. Däri ligger
också ett problem. Någon pro-
cent kan av relevanta skäl inte
amma. Det gäller att ta hand
om dessa mammor lika bra
som de övriga 99 procenten
och inte skuldbelägga dem.
Det krävs takt och diplomati att
vara amningsrådgivare.

Praktiska tips
Boken ger mängder med

praktiska tips om hur man kan
klara amningen – vad man gör
om mjölken tycks sina, hur
man beter sig på resor, hur man
hanterar det skrikiga barnet,
vad man själv äter, vad pappa
kan göra, hur man pumpar ur,
vad man kan göra med sugsva-
ga barn, amning och miljögif-
ter, rökning och alkohol – etc,
etc. Listan kan göras mycket
lång! Jag kan inte hitta något
amningsrelevant som inte tas
upp! Boken är en guldgruva för
personal och vetgiriga föräld-
rar. 141 referenser förstärker
nyttan med denna utmärkta
handbok. •
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Läkartidningen
väljer böcker

och recensenter
Läkartidningens bokre-
daktion får då och då in re-
censioner som kommit till
genom att författare eller
utgivande förlag, särskilt
läkemedelsföretag, vidta-
lat en läkare att anmäla bo-
ken. Sådana recensioner
tackar redaktionen nej till.
Bokredaktionen väljer ut
de böcker som skall anmä-
las och vidtalar skribenter.
Vi välkomnar tips om nya
utländska böcker som är
av stort värde för Läkartid-
ningens läsekrets – men
tag kontakt med bokre-
daktionen innan du skriver
någon anmälan spontant!
Risken för dubbelarbete
är stor.
Med hänsyn till det be-
gränsade utrymme som
finns för bokanmälningar
recenserar Läkartidning-
en normalt inte skrifter
som har anknytning till
marknadsföring av före-
tag eller produkter. Om
sådant material ger anled-
ning till välgrundad kritik
kan den framföras i tid-
ningens debattspalter.


