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Boken är skriven för att ge
en samlad framställning av
akut astma och sätta in det aku-
ta anfallet i ett större samman-
hang, nämligen astmasjukdo-
men hos barn och vuxna. Den
är tänkt att kunna användas
både i och utanför sjukhus, ut-
talar inte någon särskild mål-
grupp, behandlar allt från det
mest elementära till sådant som
nog endast astmaspecialister är
intresserade av. I akuta situa-
tioner förefaller bokens tyngd
och omfång utgöra ett hinder
för dess utnyttjande. Den som
redan är insatt i ämnet får hitta
till guldkornen.

Varje kapitel har en utförlig
referenslista till hjälp för den
specialintresserade. Boken är
skriven på norska och är lätt att
förstå. Vissa detaljer i omhän-
dertagande, behandlingssätt
och recepthantering förefaller
skilja sig lite mellan våra län-
der, men det har ingen avgö-
rande betydelse.

Vikt vid bedömning
och omhändertagande
Inledningsvis ges en kort

översikt, en definition av pro-
blemet. Därefter diskuteras
epidemiologi, ekonomiska och
samhällsmässiga konsekven-
ser av akuta försämringstill-
stånd, anfall och även astma-
död. Utlösande faktorer i sam-
hället och hos den enskilde tas
upp liksom möjligheter att med
lämplig behandling och moni-
torering förbättra för individen
och hålla samhällskostnaderna
nere. Här är det nog omöjligt
att helt avgränsa astmasjukdo-
men ifrån begreppet kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL.
Stor vikt läggs vid bedömning
och omhändertagande av det
akuta astmaanfallet. Att det
inte är lätt att definiera kriterier
för diagnosen astma hos barn
framgår i kapitel 2. Obs! ett
tryckfel förekommer på sidan
74 i tabellen, där står 100 mg i
stället för 100 µg.

Åsikten att mätning av
bronkiell hyperreaktivitet är ett
sätt att värdera behandlingsef-
fekt i klinisk verksamhet delar
jag inte. Steroidresorption i

lungorna framhålls som kanske
viktigare än man hittills anta-
git.

I en svensk bok »Astma, del
2 klinik och behandling», som
saknas i referenslistan, är Mats
Larzon och Jakob Boe författa-
re till kapitel 8, som ger en mer
komprimerad information om
akut astma.

Sammanfattningsvis en läs-
värd bok för den specialintres-
serade. •
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År 1989 fick jag uppgiften
att läsa korrekturet till den
svenska översättningen av dr
Judith Rapoports berömda bok
»Pojken som inte kunde sluta
tvätta sig». Läsningen satte
spår i mej och – bokstavligen –
på sidorna: Vissa av barnens
sjukhistorier var så gripande att
mina tårar lämnade fläckar på
sidorna. Rapoports bok låg
länge på New York Times
bestsellerlista, unikt för en bok
om psykisk sjukdom, men be-
gripligt med tanke på dess kva-
liteter. Men när de erfarenheter
gjordes som Judy berättar om
fanns endast ett antiobsessivt
läkemedel. Idag har vi en hand-
full, och vi vet ungefär dubbelt
så mycket om sjukdomen. Idag
ter sig Rapoports bok lite förle-
gad, åtminstone vad gäller be-
handlingsaspekten.

Per Hove Thomsens bok är
därför dubbelt välkommen:
den har ett uppdaterat och
skandinaviskt (läs: danskt) per-
spektiv på tvångsjukdomen
(OCD, obsessiv kompulsiv
sjukdom), främst hos barn och
ungdomar men även hos vux-
na. Thomsen är barnpsykiater
och leder ett forskarlag i Århus
i Danmark. Han har under flera
år noga följt personer som har
insjuknat i barn- och ungdoms-

åren i OCD och som har efter-
undersökts och jämförts med
andra barnpsykiatriska patien-
ter utan OCD. Jag grät inte när
jag läste Thomsens bok: ansla-
get är mer kliniskt redovisande
än Judys mer skönlitterära (för
övrigt saknas »Pojken som inte
kunde sluta tvätta sig» i littera-
turförteckningen).

För en bred
läsekrets
De flesta svenskar har lätta-

re för skriven än talad danska,
och boken är lätt att förstå. Den
riktar sig i första hand till föräl-
drar, intresserade patienter och
andra närstående. Den bör även
läsas av personer som i sitt dag-
liga arbete kommer i kontakt
med barn och ungdomar, bl a
lärare, läkare, psykologer, so-
cialarbetare, sjuksköterskor
och pedagoger. Här tror jag
personligen att boken har sin
viktigaste uppgift: eftersom
många unga med tvångssjuk-
dom skäms för sina symtom
och döljer dem är det viktigt att
sådana yrkesgrupper lär sig
identifiera OCD som orsak till
ständigt sen ankomst, långvari-
ga toabesök, söndertvättade
händer, koncentrationssvårig-
heter och annat som kan mas-
kera tvångssjukdomen.

Förtjänsterna
överväger bristerna
Författarna diskuterar defi-

nitionen av tvångssjukdom,
kliniska bilder, hur vanlig sjuk-
domen är, den viktiga gräns-
dragningen mellan åldersnor-
mala och sjuka ritualer, sjuk-
domens förlopp och dess rela-
tion till andra sjukdomar. Sjuk-
domens behandling och dess
tänkbara orsaker diskuteras
också. Ett viktigt avsnitt rör hur
man kan utröna om ett barn har
OCD. Boken har olika formu-
lär och skattningsskalor som
kan användas för att fastställa
diagnosen och för att följa
symtom över tid.

Författaren redogör för oli-
ka huvudtyper av symtom hos
barn och ungdomar med OCD.
För att underlätta identifiering-
en av sjukdomen ger han il-
lustrativa fallbeskrivningar.
Handläggning och bemötande
beskrivs ingående. Här är
Thomsen som bäst. Han be-
skriver tydligt och empatiskt
reaktionerna hos patient och
familjemedlemmar, kamrater
och lärare. Tips och tankar om
bemötande, handläggning och
beteendeterapeutiska instruk-

tioner är levande, lärorika och
bra. Framställningen är dock
inte fullt lika bra rörande far-
makologisk (och sällsynt neu-
rokirurgisk) behandling. Ex-
empelvis uppges överförenklat
att det skulle vara brist på sero-
tonin i hjärnan som orsakar
OCD. Att serotoninsystemet i
hjärnan har betydelse för be-
handlingen av OCD är tvek-
löst. Men sambandet med sjuk-
domens orsak är inte klarlagt,
trots många års forskning.
Jämfört med bokens förtjänster
väger dessa brister lätt, särskilt
som de naturvetenskapligt-
psykiatriska aspekterna på
OCD redan finns väl beskrivna
på andra håll.

Avlivar myter
Det är välgörande att

Thomsen och barnpsykiatrin
äntligen avlivar de gamla my-
terna om tvångssymtom som
»skydd» mot hotande psykos-
sjukdom och om risken för
psykosgenombrott. Han refe-
rerar egna och andras veten-
skapliga studier som visar att
barn med OCD inte löper stör-
re risk än andra att som vuxna
utveckla psykossjukdom. Där-
emot kan vissa typer av tvångs-
symtom missuppfattas som
psykotiska, och OCD kan dess-
utom förekomma samtidigt
med schizofreni.

Det viktigaste bidraget
kommer från Thomsens lång-
tidsuppföljning av 47 barn med
OCD och besläktade tillstånd.
De hade i genomsnitt insjuknat
i 10-årsåldern. Efterundersök-
ningen gjordes när de i genom-
snitt var 27 år. Beroende på för-
loppet av tvångssjukdomen
kunde patienterna delas in i
fyra likstora grupper. Ca 27
procent hade inga tvångssym-
tom vid uppföljningen, 26 pro-
cent hade milda symtom, 21
procent hade sjukdomen i fa-
sisk form (dvs den kom och
gick, med försämring i sam-
band med olika påfrestningar).
Den fjärde gruppen, 26 pro-
cent, hade kronisk tvångssjuk-
dom vid uppföljningen. Här
fanns tre gånger så många poj-
kar som flickor.

För hela 20 procent, alla
med kronisk OCD som vuxna,
hade det gått dåligt. De hade tät
kontakt med psykiatrin, medi-
cinerade i långa perioder, hade
sjukbidrag eller förtidspen-
sion, levde ofta ensamma och
saknade yrkesutbildning. Nå-
gra var helt isolerade och utan
möjlighet till normal livsfö-
ring. Allt på grund av OCD.
Thomsen konstaterar att
tvångssjukdomen var lika in-
validiserande för dessa perso-
ner som för människor som
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