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Ett nytt vårdprogram,
»Barn och ungdomsdiabetes»,
har utarbetats och färdigställts
1996 – en uppföljning av det
närmast föregående från 1987.
Under de närmare tio år som
passerat har en mängd ny kun-
skap byggts upp, och därför är
det nya vårdprogrammet myc-
ket välkommet. Samtliga kapi-
tel har anpassats till denna nya
kunskap, några nya har till-
kommit. 

De flesta kapitlen dispone-
ras enligt tidigare principer:
Bakgrund – principer – rekom-
mendation, vilket gör att man
snabbt i en klinisk situation kan
aktualisera en frågeställning. 

Vårdprogrammet inleds
med kvalitetsutveckling inom
diabetesvården–S:t Vincentde-
klarationen, som är målet för
modern diabetesbehandling år
2000. 

Otillräckliga och tyvärr i
vissa fall minskande resurser
försvårar möjligheterna att
uppfylla målen, men det nya
vårdprogrammet är en viktig
förutsättning för att sprida in-
formation och kunskap i mo-
dern barn- och ungdomsdiabe-
tologi.

Detaljerad instruktion
i akut omhändertagande
Den största omarbetningen

har skett av kapitlet »Akut om-
händertagande – behandling av
hyperglykemi utan och med
ketoacidos». Detta kapitel be-
handlar ett svårt medicinskt
problem som inte berör många
barn varje år – det är få kolleger
som får möjlighet till större
egna erfarenheter – men tyvärr
förlorar vi något barn vart eller
varannat år i denna svåra kom-
plikation. Författaren har tagit
lärdom av tidigare vårdpro-
gram, litteraturstudier och
egna erfarenheter och ger i det-
ta kapitel en detaljerad instruk-
tion i det akuta omhänderta-
gandet. Behandlingsstrategin

är stegvis uppbyggd med hän-
synstagande till barnets ålder
och graden av ketoacidos.
Handläggning enligt givna an-
visningar har alla förutsätt-
ningar att minska riskerna för
den ibland fatala komplikatio-
nen hjärnödem. Kapitlet är
ganska detaljrikt och avslutas
med ett tabellariskt handlings-
program – utmärkt i akutsitua-
tioner. 

En modernare syn på diabe-
tes har lett till omformulering
av vissa rubriker – kostbehand-
ling i det gamla vårdprogram-
met har bytts ut mot »Mat vid
diabetes» där bl a den mycket
aktuella frågan socker och söt-
ningsmedel diskuteras. Nya
kapitel är »Ätstörningar vid
diabetes», där framför allt ett
bulimiskt matbeteende blivit
ett allt större problem. 

Svar på frågor
om diabetes
Vår kunskap om genetiska

faktorer har vidgats, och läsa-
ren får här svar på många av de
frågor som föräldrar ställer

men också på det våra diabe-
testonåringar, som ser sig själ-
va i en föräldraroll, behöver
adekvat information om. Sär-
skilda kapitel om ögon- och
njurkomplikationer ger sakligt
innehåll om risker men också
om behandlingsmöjligheter.
Nya bestämmelser om diabetes
och körkort presenteras.

Detta nya, helt omarbetade
vårdprogram kan sträckläsas
och fyller rimliga behov av
baskunskap i modern barn- och
ungdomsdiabetes, men har
också alla förutsättningar att
vara en närmast oumbärlig
handbok för att lättillgängligt
ge svar på frågor om diabetes
till alla som kommer i kontakt
med barn-och ungdomsdiabe-
tiker, vare sig man är skolskö-
terska, barnläkare i öppen vård
eller specialistläkare på univer-
sitetsklinik. Även våra aneste-
siologer, som ibland har be-
gränsad erfarenhet av barn men
som inte sällan är oss behjälpli-
ga med patienter i hyperglyke-
mi med svår ketoacidos, kan
snabbt få råd och anvisningar

som underlättar handläggning-
en av denna svårbehandlade
patientgrupp – allt för att försö-
ka uppnå S:t Vincentdeklara-
tionens mål – optimal diabete-
svård. •
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I inledningen till Platons di-
alog »Gorgias» deklarerar So-
krates att han vill »fråga ho-
nom (Gorgias) vari hans konst
består, och vad det är han un-
dervisar i». Gorgias förklarar
att han lär ut talekonstens gåva
och speciellt då i etiska frågor.
Vad jag kan erbjuda är, säger
han, inte enbart övertygelser
utan kunskap »om rätt och
orätt».

Gorgias hävdar alltså att
han besitter moralisk expertis
för att avgöra frågor om rätt
och fel. Just detta påstående, att
filosofer skulle vara särskilt
lämpade att avgöra moraliska
spörsmål, är en tes som Anne
Maclean går till frontalangrepp
mot i boken »The elimination
of morality». Som utgångs-
punkt för sitt angrepp citerar
hon den brittiske filosofen
John Harris, som i sin bok »The
value of life» skriver att »just
as the proper business of medi-
cine is not merely to under-
stand the nature and causes of
illness but to try to prevent or
cure it, so the proper business
of medical ethics is not merely
to understand the nature of the
moral problems raised by med-
ical practice but to try to solve
them».

Ingen moralisk
sanning
Detta tolkar Maclean, med

all rätt, som att Harris menar att
liksom praktiserandet av medi-
cin kräver vissa specifika kun-
skaper om hur människokrop-
pen är uppbyggd och fungerar
för att rätt diagnos skall kunna
ställas, krävs specialkunskaper
för att kunna bedöma rimlighe-
ten i ett argument, avslöja in-
konsekvenser och logiska fel-
slut i ett resonemang. I det förs-
ta fallet är läkaren expert, och i
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det senare fallet är det filoso-
fen.

Maclean anser dock att ana-
login haltar. Filosofer som Pe-
ter Singer, James Rachels,
John Harris och R M Hare
(konstigt nog förbiser hon Jo-
nathan Glover) är inga moralis-
ka experter, de presenterar ing-
en moralisk sanning i sina
skrifter utan bara sin personli-
ga uppfattning. Men om Mac-
lean hade öppnat ögonen skul-
le hon inse att de filosofer hon
polemiserar mot, till skillnad
från allmänheten i stort, har
tänkt både länge och väl runt
dessa problem. Dessutom har
de på ett systematiskt sätt kon-
fronterat sina egna argument
med sina meningsmotstånda-
res och utsatt dem för kritik på
seminarier och konferenser.
Målsättningen i denna process
är att kunna presentera giltiga
argument som är härledda från
rimliga premisser fria från in-
konsekvens och logiska felslut.

Retoriska
överdrifter
Gömd bakom retoriska

överdrifter och med skygglap-
parna på håller Maclean fast
vid tanken att när filosofer utta-
lar sig om enskilda moraliska
problem är det inget annat än
»their own verdict they de-
liver. . .  It is their voice we hear
and not the voice of reason and
rationality». Samtidigt som
Maclean gör allt för att visa att
det inte finns någon absolut
sanning i medicinsk-etiska frå-
gor anser hon sig med be-
stämdhet veta att Harris och
andra utilitaristiska filosofers
tänkande varken styrs av för-
nuft eller rationalitet och att de-
ras moraliska grundteori – ut-
ilitarismen – är fundamentalt
fel.

Det är möjligt att det finns
bättre sätt att närma sig medi-
cinsk-etiska problem än med
utilitarismens hjälp. Klart är
dock att Maclean inte lyckas
visa på något överlägset alter-
nativ. Hennes eget förslag att vi
ibland skall nöja oss med den
konventionella moralen och
inte bekymra oss om den går att
rättfärdiga eller ej är allt annat
än tillfredsställande. Med den
inställningen hade företeelser
som abort, skilsmässor och
preventivmedel fortfarande
betraktats som synd och spö-
straff och häxprocesser som
moraliskt oklanderliga.

Förnuftet bästa
grund för moralsyn
Det torde vara evident att en

hänvisning till den moraliska
konventionen inte är en rimlig
grund att bygga sin moralsyn

på. En bättre strategi är att för-
lita sig på förnuftet. Det kräver
att man kan presentera goda
skäl för sina ståndpunkter, att
man satt sig in i vilka konse-
kvenser olika handlingsalter-
nativ får och hur sannolika des-
sa konsekvenser är samt att
man tänkt igenom det system
av normer och värden som lig-
ger till grund för beslutet. Då
men först då, kan man på allvar
ta ansvar för sina moraliska be-
slut, och just det är adelsmärket
för de filosofer Maclean angri-
per. •
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Bokens titel är intresse-
väckande och leder läsarens
tankar till den aktuella utveck-
lingen och användningen av ra-
dionuklider för diagnostik och
terapi.

Läsaren överraskas av att
finna lite text om nuklearmedi-
cinsk tumördiagnostik i all-
mänhet men däremot, i relation
till innehållet i övrigt, tämligen
omfattande information om
grundläggande strålningsfysik,
radiobiologi och strålskydd,
som sammantaget upptar hälf-
ten av bokens hela utrymme.

Radionuklidernas
verkan
Grundkunskaper inom des-

sa områden är självklart nöd-
vändiga för att kunna förstå
bakgrunden till radionuklider-
nas verkan och biverkningar
samt risker för patienter och
personal i terapeutiska sam-
manhang. Kapitlet om grund-
läggande strålningsfysik är
mycket välskrivet. Beskriv-
ningen av gammakameran och

dess funktion är lite väl ingåen-
de vad gäller kvalitetsparame-
trarna, t ex uniformitet. Dessa
parametrar är avgörande för
bra undersökningskvalitet,
men läsarna/användarna måste
ju förutsätta att de gammaka-
meror som används för under-
sökningar vid en avdelning är
kvalitetsmässigt tillfyllest med
hänsyn till den framstående ra-
diofysikaliska expertis som
finns på våra nuklearmedicins-
ka avdelningar. Detsamma gäl-
ler beskrivningen av den tomo-
grafiska rekonstruktionstekni-
ken.

Nyttig information
om strålskydd
Kapitlet om radiobiologi

behandlar traditionella aspek-
ter på detta område.

Innehållet är väl avvägt, och
texten är bra och lättfattlig, vil-
ket väl berättigar dess plats i
boken. Läsaren finner också ett
innehållsrikt och från didaktisk
synpunkt väldisponerat kapitel
om strålskydd, som ger myck-
en och praktiskt nyttig infor-
mation för berörd sjukvårds-
personal och studerande av oli-
ka kategorier.

För att kunna förstå biodis-
tribution, metabolism och
verkningsmekanismer för oli-
ka radiokonjugat som använts
inom onkologisk nuklearmedi-
cin och målsökande radioterapi
är det nödvändigt med basala
kunskaper i konjugatkemi och
immunologi. Visserligen upp-
tar dessa mycket viktiga områ-
den ett stort och växande ut-
rymme i aktuell engelsksprå-
kig medicinsk litteratur, men
en något mera utförlig fram-
ställning av nämnda områden
på svenska hade ytterligare
ökat bokens informationsvärde

och hade utan tvekan fyllt ett
efterlängtat behov.

Praktiska råd
och synpunkter
Kapitlen om olika terapeu-

tiska tillämpningar av radionu-
klider, som enligt titeln borde
vara bokens huvudbudskap,
ger läsaren en kortfattad och
bra teoretisk bakgrund inom
respektive område liksom
praktiska råd och synpunkter
vad avser indikationer för be-
handling och förväntade resul-
tat av denna. Den nyfikne läsa-
ren saknar kanske lite jämfö-
rande statistik vad avser antalet
behandlingar samt statistik
över alternativa behandlings-
metoder i Sverige och utom-
lands. Nyfikenheten vad avser
den aktuella och framtida ut-
vecklingen inom området stil-
las inte heller helt av det trev-
ligt skrivna, men något korta,
kapitlet om framtida behand-
lingsmetoder, där enstaka refe-
renser hade varit på sin plats. I
slutet av varje övrigt kapitel i
boken hänvisas nämligen läsa-
ren till värdefulla basreferenser
för ytterligare information.

Allmänt sett är detta en bra
bok med lättillgängligt inne-
håll. Språk och terminologi av-
viker inte från den som an-
vänds i populär medicinsk lit-
teratur.

Ibland kan det dock vara
svårt att förlika sig med sveng-
elska ord som rational, eradike-
ring, intratumoral, undersök-
ningsfasciliteter etc, särskilt
när det finns bra svenska ord
och uttryck för motsvarande
företeelser.

För praktiskt
sysselsatta i ämnet
Boken kom ut nästan samti-

digt som nuklearmedicinen
blev en egen specialitet i Sve-
rige och blev officiellt erkänd
som en multidisciplinär verk-
samhet.

Kanske boken mot den bak-
grunden vänder sig till en bred
målgrupp, dvs »till olika kate-
gorier av sjukvårdspersonal,
intresserade forskare inom
skilda ämnesområden samt till
studerande på bland annat lä-
karutbildningen». Den torde
väl främst finna användare
bland personal praktiskt sys-
selsatt inom onkologi och nu-
klearmedicin och rekommen-
deras för detta ändamål.

Bra introduktion
Den är kanske nog så speci-

alinriktad för att attrahera en
bredare krets av läkarstuderan-
de men ger en bra introduktion
i ämnet för blivande specialis-
ter inom nuklearmedicin. •
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