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PROFESJON OG SAMFUNN   Anmeldelser    

utvikling av symptomer og komplikasjoner. 
Dersom leseren ønsker et større fokus på 
behandling, vil jeg anbefale Polycystic ovary syn-
drome av Roy Homburg (1). Med denne kombi-
nasjonen skulle man være godt oppdatert på 
de ofte vanskelige, men interessante proble-
mer som utredning og behandling av kvinner 
med PCOS representerer.
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Diabetes mellitus og 
metabolsk syndrom blir 
en stadig viktigere risi-
kofaktor for koronar hjer-
tesykdom fordi diabe-
teshyppigheten øker. 
Hvorfor det er slik, er 
ikke helt klart. Endringer 
i samfunnet, spesielt 
det at vi beveger oss 
mindre enn før og alltid 

har nok å spise, gir mer overvekt og type 2-dia-
betes. Befolkningens alderssammensetning 
endres også, og diabetes er langt vanligere hos 
eldre, selv om det i dag også er flere som får 
type 2-diabetes i yngre alder. Det er godt doku-
mentert at risikoen for koronar hjertesykdom og 
andre arteriosklerosekomplikasjoner er langt 
høyere hos dem som har diabetes, nærmest 
like stor som ikke-diabetikere som har hatt ett 
infarkt. Denne boken er egnet for leger som er 
opptatt av dette.

Boken har 16 kapitler som er skrevet av 22 for-
fattere, alle fra USA. Som nesten alltid i slike 
bøker er det en god del gjentakelser, og ikke alle 
kapitlene er like gode. Den er imidlertid oppda-
tert, og gir en god oversikt over emnet.

Er det noen mangler? Ja, det er det! Den er 
svært snau når det gjelder behandlingen av 
akutt infarkt hos mennesker med diabetes, og 
omtaler omtrent ikke betydningen av normogly-
kemi i den akutte fasen for prognosen både på 
kort og lang sikt.

Anbefales til spesielt interesserte – og dem er 
det antakelig mange av.
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Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom 
Det europeiske miljøbyrå og Verdens helseorga-
nisasjons regionkontor for Europa. Den har som 
hensikt å gi en bred oversikt over vannforvalt-
ning og helse i et europeisk perspektiv og 
belyse hvilke utfordringer de ulike landene står 
overfor: belastning og forurensning av vannkil-
dene, distribusjon og tilgang på trygt drikke-
vann, helsemessig betydning av kjemiske og 
mikrobiologiske forurensninger, dagens regel-
verk når det gjelder bevaring av vannressurser 
og drikkevannskvalitet og internasjonale forplik-
telser innen vannforvaltning. Rapporten presen-
terer en rekke eksempler på tiltak de ulike lan-
dene har iverksatt for å forbedre vannkvaliteten 
og spare vannressursene.

Mye av grunnlagsmaterialet er samlet inn ved 
hjelp av spørreskjema sendt til relevante myn-
digheter i de ulike landene. Presentasjonen 
bærer imidlertid preg av at spørsmålene er blitt 
tolket forskjellig i de ulike landene. I tillegg vil 
ulike systemer for innsamling av data på nasjo-
nalt nivå føre til at man enkelte ganger kan få et 
feilaktig bilde av situasjonen.

Kapitlet om helse er dårlig strukturert, figurer og 
tekst er ikke alltid i overensstemmelse, og sam-
menstillingen av sykdomsdata er mangelfull. Av 
og til bærer kapitlet mer preg av å være en 
skoleoppgave enn en rapport skrevet av aner-
kjente organisasjoner. Som en kuriositet vil jeg 
nevne at stupeulykker er omtalt som ett av de 
vannrelaterte helseproblemene, mens legionel-
lose er helt utelatt.

Intensjonen med rapporten er god. For å forstå 
vannproblematikken er det viktig at den settes i 
en bredere sammenheng, og at de ulike proble-
mene (vannmangel, infeksjonssykdommer, for-
urensning etc.) ikke sees isolert. Det er viktig 
med en påminnelse om at vannproblemer ikke 
bare er et problem i den fattigere delen av ver-
den, men også fortsatt har stor betydning i 
Europa.

Det er synd at forfatterne ikke har tatt seg bedre 
tid til å redigere innholdet, kvalitetssikre det inn-
sendte datamaterialet og sette seg bedre inn i 
datamaterialets begrensninger og muligheter, 
slik at utbyttet for leserne hadde blitt bedre.

Karin Nygård

Avdeling for infeksjonsovervåking
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Å skrive sitt fag – 
jordmoryrkets egenart

Blåka G, 
Grunnlagstenkning i et kvinnefag

Teori, empiri og metode. 200 s. Bergen: 
Fagbokforlaget, 2002. Pris NOK 259
ISBN 82-7674-311-0

I denne boken vil forfatteren, som er jordmor, 
synliggjøre tenkningsgrunnlaget i faget sitt. Hen-
nes tilnærming er en idéhistorisk og sosialhisto-
risk gjennomgang av hvordan fagets egenart er 
blitt forstått, organisert og undervist fra 1880-tal-
let og frem til i dag. Gunnhild Blåka tar et klart ver-
distandpunkt i spørsmålet om hvordan den jord-
morfaglige kunnskapen best kan forankres: Fød-
selen er en eksistensiell begivenhet for mor og 
barn som fordrer levende og sanselig kunnskap 
av fødselshjelperen. Et fenomenologisk perspek-
tiv gir mulighet for å forstå livet slik det faktisk blir 
levd, sett fra en deltakende og engasjert posi-
sjon. Dette gir god mening for en leser som deler 
forfatterens skepsis til det biomedisinske hege-
moni i forståelsen av helse og sykdom.

Samtidig blir dette dessverre også bokens svak-
het, fordi det fenomenologiske ståsted fremstil-
les så inderlig og nærmest livssynsaktig, med 
medisinens naturvitenskapelige sider som et 
ensidig og udiskutabelt fiendebilde. Likevel er 
dette en viktig bok. Fagets tidstypiske selvutfor-
minger beskrives meget presist i form av ideal-
typer, som illustrerer samspillet mellom faget og 
samfunnet i konstruksjonen av den kjønnete 
kroppen. Forfatteren tegner et overbevisende 
bilde av helsefagene som leverandør av kulturelle 
premisser i samspill med de sosiale strukturene.

Som allmennmedisiner leser jeg denne boken 
med en viss beundring og misunnelse – når kan 
vi håpe at noen vil påta seg en tilsvarende for-
dypning i erkjennelsesgrunnlaget for vårt eget 
fag? Ambisjoner av den typen som denne 
boken bygger på, er viktige bidrag til synlig-
gjøring, debatt og utvikling av de verdier som 
fagutøvelsen bygger på.

Til slutt noen kosmetiske detaljer: Forlaget 
kunne gjerne sørget for språklig bearbeiding og 
innstramming av teksten, som stykkevis blir 
omstendelig og preget av gjentakelser. Referan-
selisten skjemmes av en rekke feilstavede 
navn. Les boken likevel, først og fremst som en 
inspirasjon til faglig selvrefleksjon!
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