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Norsk information
om bröstcancer
i brist
på svensk
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Många kvinnor som opereras och
behandlas för bröstcancer har

stort behov av information. Det finns
mycket litteratur om bröstcancer, men
ett relativt begränsat utbud på svenska.
Boken »Brystkreft. En informasjons-
bok for pasienter og pårørende» har till-
kommit för att i Norge täcka ett sådant
behov.

Det mesta går att överföra
till svenska förhållanden
Boken är skriven på norska och myc-

ket av innehållet är anpassat efter nors-
ka förhållanden. Det gäller allt som har
att göra med förekomst av bröstcancer
men också hur sjukvårdsorganisationen
är. Ett direkt till patienten riktat kapitel
»Hvilke sociale rettigheter har bryst-
kreftspasienter?» saknar mening för en
svensk kvinna som i Sverige behandlats
för bröstcancer. Eftersom det finns en
brist på litteratur skulle eventuellt ändå
en på norska skriven bok kunna gagna
svenska läsare.

Boken har också lästs av kvinnor
som är medlemmar i Bröstcancerför-
eningen Johanna. Det allmänna omdö-
met var att boken är trevligt upplagd och
informationen lätt att förstå trots att den
är skriven på norska. Det mesta som be-
skrivs angående behandling är i över-
ensstämmelse med svenska patienters
erfarenheter.

Lämplig för vårdpersonal,
patienter och anhöriga
Man uppskattar att boken också ger

en fyllig bakgrund om det friska bröstet

och dess utveckling och funktion lik-
som att även godartade tumörer förkla-
ras. Boken skulle kunna ha sin plats
också i utbildning av vårdpersonal och
för utbildning av informatörer för bröst-
cancerpatienter inom bröstcancerför-
eningarna.

Boken är skriven i en saklig och neu-
tral ton. I vissa fall kan sakligheten må-
hända göra den svårförståelig för en
lekman som inte alltid kan värdera be-
tydelsen av t ex procenttal för angivan-
de av överlevnad.

Att kvinnor som genomgått bröstcan-
ceroperation uppskattar tillgången till
denna bok gör att information om boken
bör finnas tillgänglig och spridas så att
kvinnor i denna situation och deras an-
höriga får möjlighet att läsa den.•
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diabetesneuropati
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Diabetesneuropatin är inte den mest
dramatiska av diabetiska senkom-

plikationer men den vanligaste. Den
kan engagera nästan varje organ eller
organsystem. Perifer neuropati är di-
rekt relaterad till fotproblem och till-
sammans med vaskulär sjukdom hu-
vudorsaken till fotsår och benamputa-
tion – den vanligaste anledningen till
sjukhusintagning av diabetespatienter.
Den autonoma neuropatin är invol-
verad i utvecklingen av tyst kardiell
ischemi och hjärtarytmi och kan vara
en faktor av betydelse för ökad kardio-
vaskulär morbiditet och mortalitet vid
diabetes.

Berör många medicinska
specialiteter
Praktiskt taget alla medicinska spe-

cialiteter möter problem som är relate-
rade till diabetesneuropatin. I boken

»Clinical management of diabetic neu-
ropathy» försöker man både samman-
fatta och detaljbeskriva allt detta med
växlande resultat. Ett stort antal förfat-
tare medverkar, vilket präglar bokens
för- och nackdelar. Den inleds med
översikter om epidemiologi och pato-
genes vid diabetesneuropati följd av kli-
niska synpunkter och avslutas med spe-
ciella problem vid diabetesneuropati. I
epidemiologiavsnittet fokuseras intres-
set på symmetrisk polyneuropati och
autonom neuropati. 

Forskningsorienterat
avsnitt
Mer än 30 sidor ägnas åt diabetes-

neuropatins patogenes. Förekomsten av
mikroangiopati i intra- och epineurala
kärl och betydelsen av detta som orsak
till neuropati vid diabetes har under
årens lopp diskuterats livligt. Metabola
förändringar av olika slag har tillskri-
vits större vikt. De mest omskrivna är
ackumulering av sorbitol, brist på myo-
inositol, icke-enzymatisk glykosyle-
ring av proteiner, brist på gammalino-
lensyra och minskad Na-K-ATPas-akti-
vitet (stimuleras av C-peptid). Av dessa
är sorbitolhypotesen den mest doku-
menterade, och läkemedelsindustrin
har satsat miljardbelopp på aldosreduk-
tashämmare där resultaten från terapeu-
tisk synpunkt har varit en besvikelse. 

Flera kliniskt
inriktade kapitel
Efter detta klart forskningsorientera-

de avsnitt kommer flera kapitel om kli-
niska vardagsproblem, diagnos och om-
händertagande av patienter med diabe-
tesneuropati. Smärtsam neuropati äg-
nas stort intresse, men tyvärr beskrivs
tillståndet på flera ställen av olika för-
fattare, vilket leder till tröttsamma upp-
repningar. Diabetesneuropatins förhål-
lande till den metabola kontrollen rela-
teras till multicenterstudien Diabetic
control and complication trial (DCCT).
Där framgår att »tight control» försenar
uppkomsten och förbättrar symtomen
av neuropatin. Det mer allmänna av-
snittet av boken slutar med en alltför
lång och minutiös redovisning av be-
handlingsresultaten med olika aldosre-
duktashämmare. 

Bokens tredje del tar upp speciella
problem vid diabetesneuropati som au-
tonom neuropati, impotens och gastro-
intestinala rubbningar, och har flera ka-
pitel om den diabetiska foten. Det är
tveksamt om man i en bok om diabetes-
neuropati skall ägna 45 sidor åt denna
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