
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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