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Norsk information
om bröstcancer
i brist
på svensk

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting,
Erik Wist. Brystkreft. En informa-
sjonsbok for pasienter og pårørende.
171 sidor. Oslo: Universitetsforlaget,
1998. Pris 225 nkr. ISBN 82-00-42576-
2.

Recensenter: Arne Wallgren, profes-
sor, avdelningen för onkologi, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, Göte-
borg och Inga Samuelsson, leg sjukskö-
terska, Bröstcancerföreningen Johan-
na, Göteborg.

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.•

Dagens samlade
kunskap om
diabetesneuropati

Veves A, ed. Clinical management
of diabetic neuropathy. Contempora-
ry endocrinology. 337 sidor. Totowa,
New Jersey: Humana Press, 1998,
ISBN 0-89603-528-X.

Recensent: Sven-Erik Fagerberg,
docent, tidigare klinikchef vid medi-
cinska kliniken, Regionsjukhuset, Öre-
bro.

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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senkomplikation som idag står i ramp-
ljuset med flera aktuella monografier.

Farmakologisk behandling av smärt-
sam neuropati presenteras med en över-
sikt av de mest använda läkemedlen
men också med nya terapeutiska strate-
gier såsom akupunktur. Olika laborato-
rietest för att diagnostisera autonom
neuropati beskrivs med fokusering på
det kardiovaskulära systemet. Kliniska
symtom, diagnostiska test och behand-
ling av olika rubbningar inom urogeni-
tal- och gastrointestinalorganen redo-
görs för i detalj trots att mycket av det-
ta avhandlats i tidigare kapitel. 

Tröttande upprepningar
Boken exemplifierar bra nackdelen

med alltför många medarbetare. Om-
tagningarna är inte betydelselösa, de är
ofta oerhört detaljerade och tröttande,
och det verkar som om de olika förfat-
tarna inte samarbetat eller läst varand-
ras alster.

I förordet sägs att boken vänder sig
till alla med diabetesintresse. Enligt
mitt förmenande är den väl lämpad för
specialintresserade och forskare. Trots
vissa invändningar innehåller boken
nästan all kunskap man idag har om
diabetesneuropati och är därför mycket
användbar som uppslagsbok. •

Bra introduktion
till verksamhets-
utveckling i
sjukvården

Sten Iwarson. Patientfokuserad
verksamhetsutveckling – nya grepp i
sjukvården. Idéer, metoder och lär-
domar från andra verksamhetsom-
råden. 184 sidor. Säve Förlag, 1999.
ISBN 91-972689-3-3.

Recensent: Ulf Schöldström, Sve-
riges läkarförbund.

Under 1990-talet har många nya ter-
mer och begrepp lanserats i debat-

ten om hur sjukvården skall bli bättre,
effektivare och mer patientvänlig. Ord
som processorientering, patientfokuse-
ring, medicinsk revision, organisations-
granskning, ISO 9000 och QUL har
surrat i luften tillsammans med en rad

engelska glosor som »Total quality
management», »Bench-marking», »Bal-
anced score card» och »Breakthrough». 

Hanterlig handbok
med konkreta exempel
För de läkare »på golvet» som inte

har haft ork att efter arbetsdagens slut
sätta sig med tidskrifter och böcker om
»management» (och de är nog ganska
många) har diskussionen säkert varit
förvirrande. Vad står de olika modeller-
na och metoderna för? Är det fråga om
alternativ eller komplement? Skulle
inte någon ansvarskännande instans
kunna åstadkomma en översikt och va-
rudeklaration av alla de »nya greppen»?

Sten Iwarson, professor i infektions-
medicin i Göteborg, har nu fyllt en stor
del av informationsbehovet inom ramen
för en handbok av hanterligt format.
Förutom presentation av aktuella meto-
der och verktyg för verksamhetsutveck-
ling i vården innehåller boken både
konkreta exempel på hur man kan arbe-
ta på enhets- och sjukhusnivå med pati-
entfokuserade och processorienterade
utvecklingsprojekt och en mer allmän
diskussion om förutsättningarna för ett
sådant arbete.

Bra litteraturtips
Mycket av vad som sägs om tex pa-

tientens delaktighet, ledarskapets bety-
delse, läkarnas engagemang och beho-
vet av kompetensutveckling är natur-
ligtvis inte nytt, men Iwarson systema-
tiserar stoffet på ett klart och övertygan-
de sätt. Problemen ses konsekvent ur
verksamhetschefens och personalens
synvinkel, inte systemteoretikerns, vil-
ket bidrar till trovärdighet och använd-
barhet. Det finns också bra litteraturtips
och anvisningar på var mer fördjupad
information kan inhämtas.

Alter nativ eller komplement?
Vad man skulle ha önskat är en när-

mare analys av hur olika modeller och
verktyg förhåller sig till varandra. Ute-
sluter de varandra, eller kan de kombi-
neras? Vissa »grepp» handlar snarast
om ett förhållningssätt (tex »Total
quality management»), medan andra
vill lära ut en detaljerad gransknings-
teknik (tex QUL, ISO 9000), och en
tredje kategori kan karaktäriseras som
pedagogiska hjälpmedel för att beskri-
va verksamheten och skapa en gemen-
sam begreppsapparat (tex Värdekom-
passen).

Vid läsningen av de goda exemplen
fäster man sig vid att olika enheter ver-

kar ha nått ungefär samma resultat (tex
i fråga om förkortade väntetider och
förbättrat patientomhändertagande)
med varierande angreppssätt. Den ge-
mensamma nämnaren verkar vara att
hela personalen enas om hur verklighe-
ten ser ut och vilka mål man vill uppnå.

Låt inte typografin
avskräcka!
Även utan analys av likheter och

skillnader i metodik är dock boken en
bra introduktion såväl för den som en-
bart vill orientera sig i diskussionen
som för den som är engagerad i ett för-
ändringsarbete på sin egen arbetsplats.
Den spartanska typografiska utform-
ningen, där flödesscheman och princip-
skisser utgör de enda illustrationerna,
kan verka litet avskräckande, men den
som övervinner motståndet får lön för
mödan.•
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