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I klinisk kardiologi
publiseres det i stort
tempo studier innen
diagnostikk og behandling. Dette implementeres raskt i våre rutiner.
Dette er annen utgave
av en håndbok der man
forsøker å systematisere, redegjøre for og
tolke resultatene fra de
viktigste studiene. Retningslinjer fra
American College of Cardiology og
American Heart Association er også referert. Ideen er god, og dette burde være en
kjærkommen bok for kardiologer og indremedisinere som prøver å holde seg oppdatert. Boken blir for tung å lese fra perm til
perm og fungerer sannsynligvis best som
grunnlag for oversiktsartikler og forelesninger. Jeg savner retningslinjer fra European Society of Cardiology, men den største
svakheten blir imidlertid altfor sjeldne utgivelser. Denne hadde derfor egnet seg best
som Internett-utgave.
Bjørn Bendz
Hjertemedisinsk avdeling
Rikshospitalet

Oversiktlig om helse og sykdom
Bengt Brülde, Per-Anders Tengland
Hälsa och sjukdom –
en begreppslig utredning
324 s. Lund: Studentlitteratur, 2003.
Pris SEK 395
ISBN 91-44-04208-6

Det pågår en vedvarende, vidtfavnende
og viktig debatt om
helse og sykdom som
grunnleggende
begreper for alt helsestell. Her er boken
Hälsa och sjukdom et
interessant og strukturerende bidrag.
Betydningen av
begrepene helse og sykdom diskuteres og
det klargjøres hvilke krav vi bør stille til
deres definisjoner. Det understrekes at dette
er praktiske og ikke teoretiske begreper.
Boken presenterer en rekke ulike teorier for
helse og sykdom og drøfter disse med
henblikk på definisjonskravene. Konklusjonen er at helse og sykdom må defineres
ut fra to dimensjoner: funksjonsevne og
velbefinnende/lidelse. Slik sett er boken
1136

svært ambisiøs. Den søker å finne en felles
plattform for både helse og sykdom, så vel
somatisk som psykisk. Hvorvidt forfatterne
lykkes, vil det ganske sikkert være mange
meninger om, men fremstillingen og argumentasjonen er likevel spenstig og spennende.
Det finnes også oversiktlige kapitler om
klassifikasjon av sykdom og måling av
helse. Språket er godt og eksemplene
mange, noe som letter forståelsen av en
ellers avansert argumentasjon. Men forfatterne er ikke alltid like klare, f.eks. i bruken
av betegnelsene uhelse, sykdom, patologi
og sykelighet. Brülde & Tengland lar en
rekke spørsmål stå uavklart, så som
forholdet mellom helse og sykdom og hvorvidt atferdsavvik skal regnes som sykdom.
Det er forståelig, da dette er kontroversielt.
Problemet er bare at det nettopp her er et
betydelig behov for avklaring. Det kan
diskuteres om de når sitt mål: Hensikten
med å definere helse og sykdom er
å avgjøre praktiske problemstillinger. Slik
sett er både bokens premisser og konklusjoner diskutable, men dette er en av de
mange gode grunner til å lese den: Hälsa
och sjukdom sporer til refleksjon og debatt!
Bjørn Hofmann
Avdeling for helsefag
Høgskolen i Gjøvik

Sterke meninger om
helsefremmende arbeid
Hans A. Hauge, Maurice B. Mittelmark, red
Helsefremmende arbeid i en brytningstid
Fra monolog til dialog. 318 s, ill, Bergen:
Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 398
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Dette er først og
fremst en presentasjon av arbeidsmodeller og fagmiljø ved
HENÆR-senteret ved
Høgskolen i Vestfold.
De 15 forfatterne har
bakgrunn i sosiologi,
psykologi, pedagogikk, sykepleievitenskap, ledelse og
administrasjon, epidemiologi, ernæringsfysiologi, folkehelsevitenskap og antropologi.
Boken er delt i tre: Helsefremmende
politikk og velferdsstatens utfordringer,
bemyndigelse gjennom dialog og kapasitetsbygging gjennom kompetanseutvikling.
Den første delen klargjør fagbakgrunn og
ideologisk tilnærming. Den bærer mye preg
av programerklæring – det er argumentering for senterets fagtilnærming – men den
er for lite konkret og detaljert for lesere som
ønsker å sette seg grundigere inn i emnet.
Unntaket er kapitlet om aksjonsforskning,
som gir en god historisk gjennomgang. De
to siste delene er mer konkrete og viser ved

eksempler hvordan man ut fra dialog i en
brukernær modell i ulike sektorer kan
arbeide med å fremme helse. I et kapittel
om brukermedvirkning får vi oppskrift på
dialogkonferanse som metode. Det er også
en god innføring og konkretisering av
begreper «empowerment» eller bemyndigelse, som det kan oversettes til. Dette er et
begrep som internasjonalt er helt sentralt
i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Helsefremmende arbeid i en brytningstid
er best egnet som støttebok ved kurs og
liknede innen forebyggende helsearbeid.
Kapitlene om aksjonsforskning og bemyndigelse kan være en god innføring for leger
som er opptatt av praktisk gjennomføring
av helsefremmende tiltak.
Tom Sørensen
Instituttgruppe for psykiatri
Universitetet i Oslo

Hjerte- og karsykdommer
Kim A. Eagle, Ragavendra R. Baliga, red
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Forlaget markedsfører
dette som en «konsis,
men samtidig omfattende bok som gir
praktisk informasjon
om de hyppigst forekommende hjerte- og
karsykdommer.
Diagnostiske og terapeutiske anbefalinger
er basert på de nyeste
retningslinjene fra American Heart Association».
I den første delen diskuteres differensialdiagnostiske aspekter med utgangspunkt
i de vanligste symptomene ved hjerte- og
karlidelser. Den andre delen omhandler de
viktigste sykdomsgruppene. I den tredje gis
en innføring i hyppig forekommende praktiske problemområder hos hjertesyke, som
for eksempel risiko ved operasjon. I den
avsluttende delen presenteres en oversikt
over de vanligste medikamentene ved hjertesykdommer.
Denne boken inneholder de viktigste
temaene innenfor hjerte- og karsykdommer.
En rekke medforfattere, de fleste fra University of Michigan Ann Arbor, har bidratt med
spesialkompetanse. Alle kapitlene er
utformet etter samme mal. I mange kapitler
er symptomer, terapeutiske aspekter etc.
sammenfattet i tabeller, noe som gjør
innholdet lett tilgjengelig. De differensialdiagnostiske betraktningene i bokens første del
og forslag til preoperative vurderinger og
antikoagulasjonsbehandling i den tredje
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