
kunskap med levande prosa. Författaren
tycks ha tagit intryck av framstegen
inom biologisk psykiatri som han in-
ordnar i ett psykodynamiskt perspektiv.
Ambitionen att vidga det till andra psy-
koterapetiska metoder är obefintlig.
Klinik er uppfostrade i en mera eklek-
tisk och empirisk anda kan uppleva bo-
kens perspektiv som snävt och i vissa
delar dogmatiskt. Psykodynamiskt in-
tresserade läsare kan uppskatta bokens
förmåga att samla en stor mängd kun-
nande i ett överskådligt format. •
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Som ortopedkirurg kom Waddell ti-
digt att bli kritisk mot de dåliga re-

sultat han noterade efter kirurgisk be-
handling av ryggsjukdomar. Till detta
kom att sjukfrånvaron i Storbritannien i
början av 1980-talet rusade i höjden på
ett högst anmärkningsvärt sätt, vilket
även fångade Waddells uppmärksam-
het.

Ingen analys av
orsak och förlopp
Med stort engagemang och omfat-

tande litteraturstudier har Waddell ut-
vecklat en strategi för handläggning av
vad han kallar »back pain», dvs rygg-
värk utan närmare specifikation. Be-
greppet »värk» hanterar han enhetligt
utan att beakta de olika kvaliteter värk
har dels initialt, dels i dess kroniska ske-
de. Därmed minskas förutsättningarna
för att kunna analysera och förstå sjuk-
domens orsak och förlopp.

I Waddells behandlingsstrategi ingår
att man inte känner till värkens orsak
men att man i varje fall hanterar dess
följder. Initialt förutsätts att värken har
en nociceptiv genes men att den efter
några månader övergår till att vara ett
rörelsehämmat tillstånd där sociala och
kulturella faktorer befäster den sjukes
arbetsoförmåga. Enligt denna teori

skall behandlingen inrikta sig på att i
första hand förhindra uppkomsten av ett
kroniskt tillstånd och i andra hand bry-
ta det genom olika aktiva åtgärder. Nå-
gon inriktning på att eliminera smärtan
har inte hans modell utan i stället att
återskapa funktion trots smärta.

Författaren hänvisar till ett antal artik-
lar, som stöder påståendet att man inte
har kunskaper angående uppkomsten av
smärta vid ryggvärk. Dessa artiklar tol-
kar han dock väl kategoriskt och undgår
därmed en mer nyanserad uppfattning
om smärtans genes. Således är kunska-
pen och uppfattningen om nociceptiva
substanser i disken, facettleders föränd-
ringar eller statisk belastning i ryggens
muskulatur som orsak till ryggvärk
mycket mer diskuterat i vetenskapliga
kretsar än vad författarens tolkning re-
presenterar. Underlaget för hans hypo-
teser blir därvid något tveksamt.

Biopsykosocial modell
Det är anmärkningsvärt att författa-

ren vid de kroniska tillstånden tillskri-
ver vad han kallar biopsykosociala fak-
torer avgörande betydelse. Begreppet
biopsykosocial omfattar all mänsklig
aktivitet och alla biologiska företeelser,
men gör det samtidigt ohanterligt lud-
digt och till intet förpliktigande. 

Författaren har gjort en mycket vik-
tig insats genom att starkt betona värdet
av att vid ryggvärk undvika vila och i
stället stimulera patienten till att, inom
ramen för smärtan, försöka vara aktiv.
Väl dokumenterade studier visar på vär-
det av ett sådant förhållningssätt.

Det ligger nära till hands att tolka
värdet av att vara fysiskt aktiv som en
fysiologisk behandling av ryggvärk i
stället för det diffusa biopsykosociala
begreppet. Omfattande kunskap för för-
ståelse av ryggsjukdomens natur har
under 1990-talet kommit fram beträf-
fande muskulaturens fysiologi och dess
neurofysiologiska reglering. Kunska-
per om nervsystemets plasticitet vid
kroniska smärttillstånd har även stor be-
tydelse för att förstå ryggsjukdomens
klinik och förlopp. Dessa kunskaper
sätts inte in i sitt sammanhang, vilket
medför att läsaren tyvärr lämnas okun-
nig om dess betydelse.

Författaren har en strikt och mycket
kritisk analys av litteraturen inom om-
rådet. Bortsett från värdet av att initialt
hålla patienten aktiv, noterar författaren
att det inte finns dokumentation för att
hans biopsykosociala modell ger resul-
tat för att bryta kroniskt tillstånd. I den
biopsykosociala modellen ingår även

att den snabbt ökade sjukfrånvaron or-
sakas av att läkare sjukskriver och inak-
tiverar patienterna. Någon förändring
av detta behandlingssätt från 1980-talet
föreligger inte, varför läkares behand-
lingsmetoder inte förklarar ökningen av
sjukfrånvaro. Man blir därvid något
överraskad över emfasen med vilken
han trots det hävdar sina åsikter. 

Waddell har i sin forskning kunnat
konstatera att sannolikheten att återgå
till arbete efter 16 veckors sjukskriv-
ning minskar kraftigt. All undersökning
med eventuell radiologisk metod och
specialistbedömning måste därför vara
avslutad inom denna tid för att tillstån-
det inte skall riskera att övergå i kronisk
fas. Det är något att ta fasta på i svensk
sjukvårdspolitik!

Tröttsam läsning
Bokens enkla och viktiga budskap

att hålla patienten aktiv upprepas i
många variationer, vilket gör boken
tröttsam att läsa. Den tillför inte läsaren
något nytt kunnande om ryggsjukdo-
mens medicinska tillstånd utan medför
en nihilistisk inställning till problemet.
Den som vill göra sin tillvaro med rygg-
sjukdomar behändig kan finna mycket
stöd för detsamma, men för den som vill
fördjupa sitt kunnande och bättre förstå
tillståndet har boken föga att ge. •
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Läkartidningen
väljer böcker

och recensenter
Läkartidningens bokredaktion får då
och då in recensioner som kommit till
genom att författare eller utgivande för-
lag, särskilt läkemedelsföretag, vidtalat
en läkare att anmäla boken. Sådana
recensioner tackar redaktionen nej till.
Bokredaktionen väljer ut de böcker
som skall anmälas och vidtalar skri-
benter.
Vi välkomnar tips om nya utländska
böcker som är av stort värde för Lä-
kartidningens läsekrets – men tag
kontakt med bokredaktionen innan du
skriver någon anmälan spontant! Ris-
ken för dubbelarbete är stor.
Med hänsyn till det begränsade ut-
rymme som finns för bokanmälningar
recenserar Läkartidningen normalt
inte skrifter som har anknytning till
marknadsföring av företag eller pro-
dukter. Om sådant material ger anled-
ning till välgrundad kritik kan den fram-
föras i tidningens debattspalter.


