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Denna bok, en av de många
böcker om hälsorelaterad livs-
kvalitet som nu överflödar
marknaden, har en imponeran-
de bred ansats. Den har samlat
en lång rad forskare från ett
stort antal europeiska länder,
jämte några få från USA, för att
behandla livskvalitetsrelatera-
de frågor. Forskarna represen-
terar discipliner såsom patolo-
gi, socialmedicin och idrotts-
medicin på den medicinska si-
dan, och psykologi, sociologi,
socialt arbete liksom också ju-
ridik på den samhällsveten-
skapliga sidan. En särskild
tyngdpunkt ligger på psykolo-
giska aspekter.

Uppsatsernas ämnen är
också mångahanda. En stor av-
delning behandlar livskvalitet i
arbets- och vardagsliv med fo-
kus på problem som har med
stress och förmågan att hantera
den att göra. Andra uppsatser
diskuterar farmakologiska
substanser och deras förmåga
att fungera som »lyckopiller».
Några specialartiklar behand-
lar våra vardagsdroger, som
kaffe och alkohol, och deras ef-
fekter på mänskliga upplevel-
ser och beteenden. Det finns
också uppsatser som lägger
ekonomiska, etiska och juridis-
ka aspekter på olika val av livs-
kvalitetsfrämjande åtgärder.

Ostrukturerad
uppläggning
Trots den imponerande

mångfalden – eller kanske del-
vis på grund av den – ger den-
na bok ett förbryllande intryck.
Man letar efter ett samlande
syfte och en sammanhållande
tråd. Vissa av författarna skri-
ver om så skilda ting och från
så olika aspekter att man 
undrar vad de har att göra i
samma bok. Teoretiska reflek-
tioner kring livskvalitet följs av
studier om stressfaktorer som
möjliga orsaker till cancer, vil-
ka i sin tur följs av diskussioner
om det moderna samhällets
njutningsmedel och den juri-
diska regleringen av dessa. De

vetenskapliga utgångspunkter-
na och teoribildningarna ligger
ibland milsvitt ifrån varandra.

Det kan finnas sammanhang
när en variation av detta slag är
befogad. Böcker som enbart
syftar till att dokumentera kon-
ferenser blir ofta heterogena på
detta sätt. Det finns dock ingen
indikation på att denna bok en-
bart har ett dokumentationssyf-
te. Utgivaren David Warbur-
tons inledning antyder inte att
detta skulle vara fallet. Warbur-
ton förklarar inte heller bokens
speciella uppläggning eller vil-
ket övergripande syfte den har.
Läsaren lämnas därför i hög
grad i sticket.

Missvisande titel
Titeln på denna bok kan ge

en presumtiv läsare föreställ-
ningen att han eller hon här kan
få en inträngande diskussion
om de grundläggande begrep-
pen »pleasure» och »quality of
life». Så är inte alls fallet. Ty-
värr har boken sin största svag-
het i just dessa grundläggande
avseenden. Bokens värde lig-
ger i stället i att några av fack-
artiklarna, t ex det svenska bi-
draget av professor Marianne
Frankenhaeuser om stress på
arbetsplatser eller de sociolo-
giska artiklar som problemati-
serar samhällets attityder och
ingripanden mot droger, håller
en hög vetenskaplig klass. Den
som söker just dessa bidrag kan
ha glädje av boken. •

De anhörigas
roll vid psykisk
sjukdom
Christine Adamec. How to

live with a mentally ill per-
son. A handbook of day-to-
day strategies. 235 sidor. Chi-
chester: Wiley, 1996. Pris £ 22.
ISBN 0-471-11419-7.

Recensent: överläkare
Bengt Annebäck, psykiatriska
mottagningen, Norrtälje.

Anhöriga till psykiskt sjuka
har alltid haft en svår uppgift.
Den har inte blivit lättare med
åren. Förr hade de anhöriga i
vissa fall också en oerhörd
makt över sina psykiskt sjuka
familjemedlemmar. Det kunde
räcka med ett telefonsamtal för
att få den sjuke tvångsintagen.
När de psykiskt sjukas rätts-

ställning stärkts genom en nöd-
vändig lagändring har detta
också medfört att de anhörigas
situation i vissa fall kunnat bli
outhärdlig. De radikalt mins-
kade vårdplatserna och ett
otillräckligt utbyggt socialt
omhändertagande av de psy-
kiskt sjuka bidrar till att göra de
anhörigas roll både mer bety-
delsefull och svårare idag.

Sannolikt är den svåraste
belastningen för anhöriga den
skuld och de skamkänslor som
är förknippade med mental-
sjukdom. 1960- och 70-talen
innebar en fördjupning av
skuldkänslorna med de tera-
peutiska begreppen om den
sjuka familjen och den schizo-
frenogena modern. Nyare
forskning om EE (expressed
emotion) visade på omgivning-
ens stora betydelse för återin-
sjuknandet i schizofreni och
manodepressiv sjukdom. Man
tog avstånd från att lägga etio-
logiska aspekter på detta, men
det kanske är oundvikligt att
även dessa forskningsrön kan
bidra till skuldkänslorna.

Forskningen om EE hade
den stora förtjänsten att man
började uppmärksamma anhö-
rigas behov av stöd och utbild-
ning. Ett flertal böcker och
skrifter har producerats om
psykiska sjukdomar, men myc-
ket litet finns skrivet som di-
rekt hjälp till anhöriga om hur
de ska handskas med sin anhö-
rigroll och med den sjuke.

Konkreta råd
till anhöriga
Christine Adamec heter en

amerikansk frilansjournalist
som nu har skrivit en bok som
riktar sig direkt till anhöriga
med konkreta råd. Hennes bok
heter »How to live with a men-
tally ill person». Hon har själv
en dotter som är schizofren.

Boken är uppdelad i tre de-
lar. Del 1 handlar om familjen
och dess betydelse och svårig-
heter. Del 2 beskriver coping-
strategier, dvs hur man som an-
hörig handskas med den sjuke.
Den sista delen beskriver hur
man handskas med byråkratin,
väljer doktorer, sjukhus m m
och ger information om bl a ju-
ridiska fakta, försäkringsfrågor.

Bokens styrka ligger i det
som behandlas i den första de-
len och senare återkommer i de
andra delarna, framför allt hur
man kommer till rätta med
skuld- och skamkänslor. Hon
refererar några undersökningar
som visat att 70 procent av

amerikanerna anser att psykisk
sjukdom hänger ihop med
svaghet och att över 70 procent
av alla anhöriga till personer
som nyligen skrivits ut från
mentalsjukhus känner sig över-
belastade av omhändertagan-
det av den sjuke.

Skuldkänslor och utbränd-
het leder till negativa konse-
kvenser både för anhöriga och
den sjuke genom överbeskydd
och risk för avståndstagande.
Skamkänslorna kan leda till att
man som anhörig hamnar i en
allt större social isolering och
frustration. Författaren betonar
nödvändigheten av att man
som anhörig skaffar sig kun-
skaper om sjukdomen, försö-
ker att leva ett så normalt soci-
alt liv som möjligt, att man in-
ser nödvändigheten av och vå-
gar vara öppen om sjukdomen
och dess konsekvenser. Hon
påpekar också vikten av att
man i en familj försöker dela på
bördan sinsemellan.

Många anhöriga har säkert
nytta av en del av råden i boken
om copingstrategier, även om
de ibland verkar litet väl för-
numstiga och självklara.

En viktig sak författaren tar
upp är att insikten om att en
nära anhörig har schizofreni in-
nebär en sorg och ett nödvän-
digt sorgearbete. Man sörjer
både den friske anhörige som
en gång fanns och den som han
skulle ha kunnat bli i framti-
den.

Borde anpassats till
svenska förhållanden
Bokens stora svaghet är att

den har ambitionen att vara
heltäckande för anhöriga till
alla möjliga allvarliga psykiska
störningar, som klumpas ihop
till ett slags enhetligt begrepp
NBD, neurobiologisk sjuk-
dom. I detta begrepp ingår en-
ligt författaren förutom schizo-
freni också bl a manodepressiv
sjukdom, obsessiv kompulsiv
sjukdom och paniksyndrom.
Hon utgår ifrån att dessa är bio-
logiska sjukdomar med enty-
dig organisk grund och liknan-
de eller identiska problem för
anhöriga, vilket jag anser blir
gravt missvisande. Egentligen
har hon ju skrivit en bok för an-
höriga till schizofrena patien-
ter, och det hade varit bättre om
det framgick av titeln.

Skulle boken bli riktigt an-
vändbar på det sätt författaren
tänkt sig skulle man önska
kompletterande riktlinjer för
anhöriga till manodepressiva,
anorektiker, fobiker och
tvångsneurotiker och för oss
svenskar förstås översatt och
bearbetad för svenska förhål-
landen med upplysningar om
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svensk lagstiftning. Vart vän-
der man sig om man vill byta
psykiatrisk sektor? Har man
rätt att byta doktor? Adresser
till patientföreningar? Vad är
LSS och vilka andra rättigheter
finns? Vad kan man som anhö-
rig kräva av kommun och
landsting? Var kan man kom-
ma i kontakt med anhörig-
stöd? •

Sju sekelslut
i brittiskt
perspektiv
Asa Briggs, Daniel Snow-

man, eds. Fins de siècle. How
centuries end 1400–2000. 248
sidor. Pris £ 19.95. London:
Yale University Press, 1996.
ISBN 0-300-006687-2.

Recensent: redaktör Yngve
Karlsson, Läkartidningens
medicinska redaktion, Stock-
holm.

Varje dag börjar ett nytt år,
ett nytt sekel, ett nytt millenni-
um, även om vi inte byter årtal
så ofta. Tideräkningen som sä-
ger att vi om knappt tre år är
inne i ett  nytt sekel, tillika ett
nytt millennium (det är lika bra
att vänja sig vid ordet), är i hög
grad »vår». Den är ju påhittad
av dem som ansåg att tiden för
Kristi födelse var startpunkten
och som lyckades vinna över
dem som utgick från andra
spektakulära händelser som
olika fiktiva tidpunkter för
»världens skapelse», Diocleti-
anus trontillträde, Roms grun-
dande, de första olympiska
spelen etc.

Men idag verkar denna in-
sikt knappast dämpa ivern att
uppmärksamma decennie- och
sekelskiften, det är högsäsong-
er för bokslut och framtidsvi-
sioner. Denna fixering vid tid,
vid betydelsen av millennium-
skiftet, kommer säkert under
de närmaste åren att manifeste-
ras i artiklar, böcker osv.

Essäer av brittiska
historiker
Denna bok är en av de förs-

ta. Redaktörerna och alla skri-
benterna är brittiska historiker
av facket. I en rad essäer försö-
ker de fånga atmosfären och
analysera vad som särpräglar
respektive 90-tal, från det fjor-
tonde till och med det tjugonde
århundradet.

Ursprunget till boken är en
serie intervjuer för brittiska ra-
diokanalen BBC. Tonvikten
ligger på allmän politik, sam-
hällsutveckling och kultur.

Essäisterna tycks ha fått
ganska fria händer, och det
görs inte många försök att fin-
na röda trådar som förenar sek-
lernas finaler. Kanske är där
inte heller mycket att finna, ef-
tersom tidsmedvetenheten, och
därmed förväntningarna på ti-
den efter sekelskiftet, tycks ha
blommat ut för fullt först under
det första riktiga »fin de
siècle», dvs 1890-talet.

Inte mycket
om medicin
Boken är välskriven och

vackert illustrerad, men det
brittiska perspektivet domine-
rar totalt, vilket förstås är en
nackdel för svenska läsare.
Och trots att en av författarna,
Roy Porter, är professor i »so-
cial history of medicine» är det
inte många rader i boken som
tar upp medicinens eller för
den delen naturvetenskapens
utveckling. •

Välskriven bok
om osteoporos
J D Ringe, P J Meunier.

Osteoporotic fractures in the
elderly. Clinical manage-
ment and prevention. 121 si-
dor. Stuttgart–New York: Thi-
eme, 1996. Pris DM 28. ISBN
3-13-104311-3.

Recensent: professor Olof
Johnell, ortopediska kliniken,
Universitetssjukhuset MAS,
Malmö.

Osteoporos har blivit en
sjukdom som väcker allt större
intresse. Ett flertal böcker har
skrivits om osteoporos – de
flesta relativt omfattande. Där-
för är det viktigt att få fram
böcker av mindre, portabelt,
format (denna skrift omfattar
121 sidor). Boken är skriven
främst av franska och tyska
författare och täcker ett flertal
områden.

Första kapitlet omfattar epi-
demiologi och socioekonomis-
ka aspekter på osteoporos och
höftfraktur. Som bas har man
franska incidenssiffror av os-
teoporosfrakturer, men man
diskuterar även svenska inci-
denstal med andra länder.

Kalcium- och
D-vitaminbehandling
I kapitel 2 diskuteras kalci-

umtillförsel. Man visar studier
som talar för att kalciumintaget

spelar roll i benuppbyggnaden
i unga år och sent i livet. Det
finns studier som visar att kal-
cium reducerar benförlusten.
Dessutom finns nu data som vi-
sar att kalciumintaget är korre-
lerat till hereditet och, i en del
studier, till en vitamin D-recep-
torgen (VDR).

I kapitel 3 berörs metabo-
lism av vitamin D och visar att
vitamin D-brist är frekvent hos
institutionaliserade personer.
Studier har visat att substitu-
tion med kalcium och vitamin
D minskar höftledsfrakturinci-
densen hos institutionaliserade
äldre. Huruvida detta gäller
även för äldre som bor hemma
har inte gått att säkert visa.

Livskvalitet diskuteras i ka-
pitel 4. Frakturpatienter har
sämre livskvalitet.

Kapitel 5 handlar om defek-
ter i benmineraliseringen och
osteomalaki hos de äldre. Här
behandlas ånyo D-vitaminme-
tabolismen och liknar därför
kapitel 3. Slutsatsen är att vita-
min D-brist är vanlig hos de 
äldre och att mineraliserings-
graden av benet var signifikant
minskad hos dessa jämfört med
hos friska kontroller.

Riskfaktorer
I kapitel 6 diskuteras hur

man diagnostiskt kan predikte-
ra höftfraktur, och man visar
snyggt i flera tabeller vilka
riskfaktorer som finns och att
det är viktigt att man lägger
samman riskfaktorerna vid
benmassemätningar för att
kunna identifiera högriskgrup-
per. Man diskuterar också
screening – om screening är
bäst vid menopaus eller vid 63
års ålder. Författaren anser att
screening skulle vara bäst vid
63 år. SBU-rapporten i Sverige
visar dock att screening inte är
något man idag skall överväga.
Däremot skall man mäta dem
som har flera riskfaktorer för
att identifiera en högriskgrupp
för en intervention.

I kapitel 7 berörs problemen
med ländryggsröntgen för att
identifiera dem med osteopo-
ros, dels teknik vid röntgenun-
dersökning, dels vad som är en
typisk osteoporosfraktur – att
skiljas från andra deformiteter
som Mb Scheuermann och
kraftig diskdegeneration. En
viktig differentialdiagnos är
skelettmetastaser i ryggen.

Smärtbehandling
Kotfrakturer hos äldre –

prevention och behandling dis-

kuteras i kapitel 8. Som pre-
vention tillråds i första hand att
ändra livsstilsfaktorer, t ex fy-
sisk aktivitet, gott kalciumin-
tag, att vara ute mycket i solljus
och bibehålla benmassan med
olika läkemedel, kalcium- och
vitamin D-kombination. Vad
gäller terapi vid etablerad os-
teoporos tas ett område upp
som ofta glöms bort, nämligen
smärtbehandling, som är det
som patienten söker för. Som
hjälp föreslås analgetika, trä-
ningsprogram, eller en kort tids
korsettbehandling. De medika-
mentella behandlingar som
diskuteras är vitamin D, kalci-
um, anabola steroider. De van-
ligaste medikamentella be-
handlingarna idag i Sverige är
östrogen och bifosfonater, men
detta tas inte upp i boken.

Kapitel 9 är ett kapitel om
den mycket intressanta studien
som gjorts av Chapuy och
medarbetare, där man gav 1,2 g
kalcium och 800 IU vitamin
D3/dag till en randomiserad
grupp, den andra gruppen fick
placebo, i en dubbelblindkon-
trollerad studie. Efter tre år vi-
sades att höftfrakturerna var 27
procent färre i behandlings-
gruppen än i den andra grup-
pen. Kostnaden för denna be-
handling är låg. Medelåldern i
gruppen var ca 80 år (2 790
kvinnor). Man studerade även
förändringarna i serum-vita-
min D och PTH och fann att
med den aktiva behandlingen
fick man en ökning av vitamin
D3 i blodet och en signifikant
sänkning av parathormon.

Träningsprogram
Boken avslutas med ett trä-

ningsprogram för osteoporos-
patienter, där man med bilder
visar hur övningarna kan ge-
nomföras. Att ge goda trä-
ningsprogram till äldre med
osteoporos är ett hittills för-
summat område.

Boken är välskriven och
handlar speciellt om kalcium-
och vitamin D-behandling
samt träningsprogram för äldre
med osteoporos, och detta
täcks mycket väl. Bisfosfonat-
behandling tas inte upp. Ett
komplement kan vara Svenska
Osteoporossällskapets konsen-
susrapport om kunskapsunder-
lag och rekommendationer för
Sverige. •
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Adressera korrespondens
om nya böcker och recen-
sioner till:

Bokredaktionen, Läkartid-
ningen, Box 5603, 114 86
Stockholm.


