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Vår president 
må reagere umiddelbart!
Jeg har fått i min hånd det preliminære pro-
grammet for 12. Nordiske kongress i all-
mennmedisin som skal avholdes i Trondheim
4.–7. september 2002. Til min store forskrek-
kelse ser jeg da at det er inkludert et sosialt
program, med sightseeing og rundreiser i
Norge, hurtigruteturer og annen moralsk for-
kastelig virksomhet. Dette er uhørt!

Jeg forventer meg en umiddelbar reaksjon
fra Den norske lægeforening på samme måte
som da det ble arrangert WONCA-kongress
i Durban i fjor. Selvfølgelig skal samtlige
delegater til Trondheim få et personlig brev
fra vår nye president, der de oppfordres å
ikke ta del i noen som helst andre aktiviteter
enn de vitenskapelige. Spesielt gjelder dette
de som kommer fra andre land. De skal ikke
la seg friste til å se seg om i en fremmed by
eller et fremmed land, eller gjøre seg kjent
med noe av dets kultur eller historie. Nå må
vi se til å feie for egen dør og ikke forlede
kolleger til et liv i synd og etterfølgende evig
fortapelse!

Jeg er glad og stolt over at jeg ved mitt be-
søk i Durban ikke beveget meg utenfor kon-
gressenterets luftkondisjonerte sfære og der-
med ikke løp noen risiko for å få med meg
noen nye inntrykk hjem. Jeg håper inderlig
at de som kommer for å besøke kongressen i
Trondheim 4.–7, september, følger oss
trauste nordmenns stolte eksempel og lukker
øynene for alt som kan tenkes smake av 
moro eller annen tidtrøyte. Nei, la oss rope
HURRA! for den nye tid, da gjerrighet og
geitost skal vandre hånd i hånd!

Ålesund Peter Wetterberg
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Behandleren som rådgiver 
og pasienten som kunde

Walter JL, Peller JE
Recreating brief therapy 
Preferences and possibilities. 191 s, tab, ill.
London: Norton, 2000. Pris GBP 23
ISBN 0-393-70325-8

Boken er skrevet av to kliniske sosionomer
med betydelig erfaring, både som indi-
vidualterapeuter og som par- og familietera-
peuter. De beskriver det de selv oppfatter
som fremskritt i måten å drive korttidstera-
pier på. Deres roller er endret fra terapeuter
til rådgivere, og de har arbeidet seg bort fra
de diagnostiske intervjuene og jakten på
psykopatologi. I stedet legges det vekt på
samtalen som sådan og fremfor alt mulighe-

tene, optimisme og til-
fredsstillelse av «kun-
dens» bevisste ønsker. 

Selve dialogen blir
sentral, og klienten
hjelpes til å formulere
sine behov og priorite-
ringer. Forfatterne hev-
der at denne tilnærmin-
gen gir bedre allianse
og at kunden/klienten

får mer tillit til rådgiveren (enn til en tradi-
sjonell terapeut). Tilnærmingens teoretiske
forankring og den praktiske gjennomførin-
gen beskrives. Det er rikelig med praktiske
eksempler på den konstruktive dialog og
hvordan klientens historie endrer seg i sam-
taleprosessen. 

Det refereres ikke til forskning som viser
at denne tilnærmingen er bedre enn andre
ved bestemte problemstillinger, men like
fullt gir boken nyttige løsningsforslag for
folk med vanlige livsproblemer og f.eks. ek-
teskapskonflikter. Dessuten kan enkelte av
strategiene etter mitt syn også anvendes
innenfor rammen av tradisjonell terapi, det
være seg støttende, kognitiv eller psykody-
namisk. Selv om boken har begrenset ny-
hetsverdi, kan den være av nytte for behand-
lere på alle nivåer, så vel for nybegynnere
som for de mer erfarne. 

Stein Opjordsmoen
Avdeling for akuttpsykiatri
Ullevål universitetssykehus

Allsidig om stråling
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Mennesket har til enhver tid vært eksponert
for stråling, det meste av tiden uten å vite det.
Stråling var et ukjent begrep inntil slutten av
1800-tallet. Det ble da gjort en rekke oppda-
gelser som banet vei for både begrepsdannel-
se og senere bruk av stråling. Nevnes bør
W.C. von Röntgens oppdagelse i 1895, en
oppdagelse av uvurderlig medisinsk betyd-
ning. I utviklingen som fulgte oppstod tekno-
logi, med siktemål å gjøre tilværelsen mer
komfortabel og effektiv, som medførte store
endringer i vårt strålemiljø både hva gjelder
kvalitet og kvantitet. Til tross for den klare
nytteeffekt av stråling, er ordet likevel ofte
negativt ladet og forbundet med frykt. Fore-
liggende bok setter stråling i rett perspektiv.

Boken, skrevet av hver på sitt felt fremstå-
ende nordiske forskere, er en bok om strå-
ling i videste forstand. Den tar for seg hele
det elektromagnetiske spektrum, partikkel-
stråling og mekaniske bølger (lyd/ultralyd
og støy). Boken er delt i ni deler. Hver del
innledes med et oversiktlig resymé av inn-
holdet. Den første delen tar for seg basale as-
pekter ved ioniserende og ikke-ioniserende
stråling samt lyd. Deretter omtales de viktig-
ste kilder for naturlig og menneskeskapt strå-
ling. Boken setter så fokus på forskjellige kil-
der for stråling i hjemmet, på arbeidsplassen
og utendørs. Av spennende emner som om-
tales, kan nevnes: risikomodeller for lavdo-
sestråling, adaptiv respons, UVA/UVB og
hudkreft, effekt av ozonlaget – ev. mangel på
sådan, solarier, drivhuseffekt, radon og lun-
gekreft, utarmet uran, RF-felter og misdan-
nelser, helseeffekter av mobiltelefoner. Av-
slutningsvis omtales lover og regler for om-
gang med de forskjellige strålekvaliteter.

Boken er rikelig illustrert, dog er ikke alle
figurer av like god kvalitet. Som anført av
redaktørene, er der en viss overlapping mel-
lom kapitlene. Det er ingen ulempe, snarere
tvert imot. For å få fullt utbytte av boken
kreves noe realfaglig kompetanse (fysikk/
matematikk), men boken kan meget vel
leses uten denne kompetansen. Boken anbe-
fales for alle yrkesgrupper som må forholde
seg til stråling av en eller annen kvalitet, det
være seg i rutinearbeid eller forskning. Bo-
ken vil også være av interesse for studenter
innen medisin og realfag. Endelig kan den
anbefales for dem som måtte delta i den of-
fentlige debatt og ved politiske beslutninger
vedrørende stråling.

Jan Folkvard Evensen
Onkologisk avdeling, Radiumhospitalet


