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PROFESJON OG SAMFUNN   Anmeldelser    

utgjør hovedendringen fra tidligere utgaver, 
med nye eller helt omskrevne kapitler bl.a. 
innen nevro-onkologi, traumatologi, trykk-
patofysiologi og spinal nevrokirurgi. Disse 
kapitlene er gode. Vi savner litt mer direkte 
omtale av nevrokirurgisk behandling av 
svulster, for eksempel en fotografisk beskri-
velse av en standard kraniotomi. Videre 
kunne redaksjonen vurdere å inkludere et 
eget kapittel om funksjonell nevrokirurgi. 
I de øvrige nevrokirurgiske kapitlene er 
behandlingsprinsippene godt gjort rede for 
med illustrative figurer.

Figurene er mange og stort sett gode, 
med noen få unntak. Første kapittel er 
skjemmet av at flere av anatomibildene 
holder lav kvalitet (grove piksler, dårlige og 
uklare MR-bilder) og noen av Frank D. 
Netters vel 30 år gamle illustrasjoner bærer 
tydelig preg av å være reprodusert. Kapitlet 
om spinalvæskeundersøkelser er illustrert 
med en tegning der akvedukten ender blindt 
uten å løpe inn i tredje ventrikkel, som ser 
ut til å mangle. Dette er smådetaljer, 
helhetsinntrykket er bra.

Dette er en gjennomarbeidet god bok 
som klart kan anbefales den aktuelle 
målgruppen. Boken holder størrelse og 
format som et norsk referanseverk for 
allmennleger og som lærebok for medisin-
studenter.
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Forfatteren er 
sosiolog, og har 
arbeidet i noen år 
innen barne- og 
ungdomspsykia-
trien. På 1980-tallet 
gjennomførte hun en 
kvalitativ undersø-
kelse blant klienter 
innen dette feltet i 
Nord-Norge. Denne 

tredje utgaven av boken er ifølge forfatteren 
revidert en god del, men jeg kjenner ikke de 
tidligere utgavene og kan derfor ikke uttale 
meg om endringene. Mellom makt og hjelp 
er primært tilrettelagt for bruk i helse- og 
sosialfaglige høgskoleutdanninger, bl.a. med 
innlagte spørsmål etter kapitlene, marger 
med stikkord, og et arbeidshefte bakerst i 
boken. Dessuten gis en oppdatert oversikt 

over lover som regulerer forholdet mellom 
klient og hjelpeapparat i Norge. Boken retter 
seg også mot yrkesgrupper som lærere, leger 
og psykologer.

Utgangspunktet er at den som yter noe til 
en annen, selv om det er for å hjelpe og 
i beste mening, i kraft av denne rollen også 
har makt. Forfatteren er opptatt av at mang-
lende bevissthet om dette i en lang rekke 
situasjoner gjør at hjelperen gjør mer skade 
enn gagn. Boken handler også om direkte 
misbruk av hjelperrollen, men budskapet er 
altså at vi alle krenker andre til stadighet 
nærmest i vanvare, og at hjelperrollen er en 
posisjon som gir rikelig anledning til dette. 
Det legges også vekt på at i det øyeblikk 
man blir klient (pasient, bruker) kommer 
man i en sårbar posisjon som gjør en 
mindre motstandsdyktig mot uheldige ord 
eller handlinger fra hjelpeapparatets side. 
Endelig er det et vesentlig poeng at mange 
hjelperroller faktisk inneholder konkrete 
kontrollfunksjoner på vegne av samfunnet, 
noe som ytterligere øker risikoen for at ting 
går galt i møtene mellom hjelperen og 
klienten. Det er skrevet altfor lite om dette 
på norsk, og spesielt lite av og for leger. 
Boken er preget av forfatterens fag- og 
arbeidsbakgrunn, og gir flest eksempler fra 
barne- og ungdomspsykiatrien. Den vil 
likevel være nyttig for medisinstudenter og 
leger i en tidlig fase av yrkeslivet. Om man 
bærer over med at det er få eksempler fra 
somatisk hverdagsmedisin, og at leger noen 
ganger omtales sjablongmessig som «en 
skare av hvitkledde eksperter» og liknende, 
gir boken faktisk en meget grei og over-
siktlig gjennomgang av temaet. Forfatteren 
legger også frem noen gode forslag til 
hvordan man kan arbeide for å forhindre at 
hjelpeapparatet stadig byr på nye krenkelser 
av klienter.

Litteraturlisten er ganske fyldig, dog litt 
snau på den medisinske siden. Spesielt 
savnet jeg Anne-Luise Kirkengens doktor-
avhandling fra 1998 (1), fordi den nettopp 
viser hvordan man i helsevesenet stadig 
påfører mennesker med overgrepserfaringer 
nye krenkelser pga. manglende innsikt 
i livsverdenen til den man skal hjelpe, og 
mangel på kunnskap om sammenheng 
mellom krenkelser og kroppslige uttrykk 
(symptomer). En mer generell gjennom-
gang av betydningen av makt og relasjonen 
til medisin er nettopp kommet ut i forbin-
delse med den nylig avsluttede maktutred-
ningen (2).
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Autoritativt om 
våre hjernehalvdeler
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Hvorfor er de to 
hjernehalvdelene 
spesialisert for ulike 
oppgaver, og hvilken 
betydning har dette 
for menneskers 
egenskaper og 
atferd? Denne boken 
er en samling av 
artikler skrevet av 
ledende forskere 

som har det til felles at de er opptatt av disse 
spørsmålene. Den ene av redaktørene, 
Kenneth Hugdahl, er professor i nevropsyko-
logi ved Universitetet i Bergen, og er blant 
de fremste internasjonalt når det gjelder bruk 
av funksjonell MR til utforsking av kognitive 
funksjoner. Ikke minst den raske utviklingen 
innen metoder som funksjonell MR, 
positronemisjonstomografi, magnetstimule-
ring og elektrisk registrering av hjerneakti-
vitet (event-related potential mapping, ERP) 
har brakt forskningsfeltet fremover i en grad 
som rettferdiggjør denne boken, selv om en 
tilsvarende ble utgitt så sent som i 1995.

Bidragene spenner meget vidt – fra fors-
king på lateralisering hos fugl til studier av 
hjernehalvdelenes ulike bidrag ved schizo-
freni. Underveis dekkes tema som anato-
miske forskjeller mellom høyre og venstre 
hemisfære, nevrotransmitteres betydning for 
lateralisering, hva som bestemmer håndpre-
feranse, dikotisk lytting og andre metoder til 
å studere lateralisering, dysleksi, studier av 
personer uten corpus callosum, og hjerne-
halvdelenes ulike relasjon til emosjoner.

Bøker som denne kan ofte fremstå som 
tilfeldige samlinger av artikler som knapt 
kan rettferdiggjøre den høye prisen. Det er 
ikke tilfelle her. Redaktørene har åpenbart 
gjort en god jobb. Boken presenterer «state 
of the art» på sitt felt, og selv om innfalls-
vinklene og metodene er ulike, er fokus 
hele tiden rettet mot å forstå lateralisering 
hos mennesket. Til tross for det høye faglige 
nivået, med grundig og kritisk drøfting av 
resultater, gjøres stoffet lettere tilgjengelig 
ved gode sammendrag.

For nevrologer, psykiatere, psykologer 
og andre som ønsker å skaffe seg mer enn 
sjablonmessige oppfatninger om hva 
venstre og høyre hjernehalvdel «gjør», kan 
denne boken varmt anbefales.
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