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Anmeldelser   PROFESJON OG SAMFUNN
     

Pedagogisk om 
seksuelt overførte infeksjoner

Michael Adler, Frances Cowan, Patrick French, 
Helen Mitchell, John Richens
ABC of sexually transmitted infections

5. utg. 89 s, ill, tab. London: BMJ Publishing 
Group, 2004. Pris USD 32
ISBN 0-7279-17617

Dette er en bok det 
er vanskelig å legge 
fra seg. Slå opp på 
en tilfeldig side, og 
du finner noe som 
fanger interessen. 
Du nesten tvinges 
til å lese. Denne 
effekten skyldes den 
glimrende utteg-
ningen, som vi 
kjenner igjen fra 

BMJ og andre bøker i serien BMJ Books.
Formatet er A4 med to brede spalter. 

Men bare den venstre spalten brukes til 
tekst. Hele høyre spalte, og mange steder 
venstre spalte også, er fylt med fargefoto-
grafier av god kvalitet, tabeller, tekstbokser, 
flytdiagrammer og figurer. Dermed for-
midles veldig mye kunnskap uten bruk av 
mange ord. Slik skal lærebøker lages!

Boken har 17 kapitler, på 2–5 sider. Det 
første er en epidemiologisk oversikt og en 
beskrivelse av seksuelt overførte infek-
sjoner som et folkehelseproblem både 
i Storbritannia og i resten av verden. Der-
etter følger et innsiktsfullt bidrag om fore-
bygging og kontroll av disse infeksjonene. 
De kliniske kapitlene starter med en beskri-
velse av konsultasjonen. Deretter følger et 
kapittel om undersøkelsesteknikk og prøve-
taking. Det er så 12 kapitler om ulike syk-
dommer, fra lus til AIDS. Hvert kapittel er 
litt forskjellig bygd opp, men inneholder det 
man forventer – enkel, praktisk veiledning 
om etiologi, diagnose, behandling og pro-
gnose. Et kapittel om laboratoriemetoder 
avslutter boken. I stedet for tradisjonelle 
referanser oppgis standardtekster og Inter-
nett-sider for videre lesing.

Det faglige innholdet er i stor grad 
i overensstemmelse med norske anbefa-
linger. Tilnærmingen til kondylomer 
avviker noe. Forfatterne anbefaler full 
undersøkelse av både kondylompasientene 
og deres seksualpartnere, blant annet med 
mikrobiologiske tester for Candida albicans 
og Trichomonas vaginalis. I Norge har vi 
heldigvis en mer avslappet holdning til kon-
dylomer (1). Trichomoniasis får vel stor 
plass. Dette er en sykdom vi nå knapt ser 
i Norge.

Jeg anbefaler denne boken for medisin-
studenter, for allmennleger, hudleger og 
gynekologer og for alle helsesøstre ved 
ungdomshelsestasjoner. Spesialistkandi-
dater i kvinnesykdommer og hud- og vene-
riske sykdommer vil kanskje finne den noe 

snau. De kan i tillegg vurdere det interna-
sjonale referanseverket Sexually trans-
mitted diseases (2). Medisinstudenter vil 
kanskje supplere med den norske Seksuelt 
overførbare infeksjoner og genitale hudsyk-
dommer (1). I den kan man finne opplys-
ninger om relevant norsk lovverk.
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Godt om sexologi

Elsa Almås
Sex & sexologi

187 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. 
Pris NOK 249
ISBN 82-15-00624-8

Psykolog og spesia-
list i klinisk sexologi 
Elsa Almås har 
skrevet en introduk-
sjonsbok til sexolo-
gifaget. Målgruppen 
er ulike profesjons-
grupper med sexo-
logi som interesse-
område, herunder 
journalister, medisi-
nere og psykologer.

Forfatterens intensjon er å synliggjøre 
arbeidet på sexologifeltet og den rådende 
tenkning omkring sexologi, og boken har 
mer karakter av å være en fagbok enn en 
rendyrket lærebok. Målsettingen har vært 
å bidra til nytenkning og å utfordre forel-
dede tanker og forestillinger om hva som er 
natur og hva som er kultur på seksualitetens 
område. Med sine 25 års virke innenfor fag-
feltet tar Almås utgangspunkt i det hun 
kaller «subjektivitetens diskurs» – kunn-
skap erverves først og fremst gjennom san-
sene.

I boken vektlegges et klinisk deskriptivt 
perspektiv, snarere enn et forskningsper-
spektiv. Første del omhandler seksualitetens 
uttrykk og problemer, i del to omtales sexo-
logisk kunnskap og sexologi som fag. 
Almås hevder at hun spesielt har hatt jour-
nalister i tankene da hun skrev. Det er fris-
tende å hevde at bokens andre del nok 
passer denne yrkesgruppen bedre enn første 
del, som mer henvender seg til for eksempel 
medisinere eller psykologer. Mest innsikts-
fullt og best er kapitlene i første del om 
kjønn, seksuell tiltrekning og seksuelle ten-

ningsmønstre. Et minus er det at hovedover-
skriften Seksualitetens uttrykk og pro-
blemer ikke har et underkapittel som 
beskriver for eksempel seksualvaner. Boken 
er meget velskrevet. Man ville likevel pro-
fittert på å legge mer vekt på layout, og det 
kunne godt vært påspandert noen illustra-
sjoner.
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Nyttig kokebok for den som vil 
lære operativ gynekologi

Lotte Clevin, Jens Jørgen Kjær, Bent Ottesen, 
red.
Operativ gynækologi

343 s, tab, ill. København: Gads Forlag, 2005. 
Pris DKK 325
ISBN 87-12 03971-3

Operativ gynækologi 
er en kirurgisk 
håndbok skrevet etter 
kokebokprinsippet. 
Den henvender seg 
i første rekke til 
utdanningskandi-
dater i fødselshjelp 
og gynekologi.
Innledningsvis er det 
to kapitler om kirur-
gisk patofysiologi og 

sårtilheling. Deretter følger kapitler om kir-
urgiske prinsipper, suturmaterialer, kirur-
giske instrumenter og preoperativ vurdering. 
Hoveddelen består i beskrivelse av alle ope-
rative prosedyrer. Forfatterne har også tatt 
med obstetriske prosedyrer og prosedyrer 
ved obstetriske skader og komplikasjoner. 
Boken er skrevet på dansk, og den inne-
holder mange illustrasjoner for alle inngrep.

De tre hovedforfatterne har redigert, 
i tillegg har en rekke fremragende danske 
gynekologer bidratt med enkelte kapitler. 
Den er strengt redigert, slik at den fremstår 
som enhetlig, og den er enkel og inneholder 
gode illustrasjoner som viser prinsippene 
ved de forskjellige inngrepene. Betydningen 
av god og atraumatisk kirurgisk teknikk med 
minimal blødning understrekes. Leseren får 
en skjematisk innføring i prinsippene ved 
kirurgiske inngrep, og det er også beskri-
velser av hvordan man oppfører seg på en 
operasjonsavdeling og av arbeidsfordelingen 
mellom operatør og operasjonssykepleier. 
Man går stegvis gjennom alle faser av det 
enkelte inngrep, det hele illustrert med gode 
tegninger. Det er blitt liten plass til alterna-
tive løsninger, men på bakgrunn av at dette 
er en basal innføringsbok, er det ikke noe 
stort savn. For de fleste utdanningskandi-
dater vil boken være et funn dersom de span-
derer noen minutter på det aktuelle kapittel 
forut for hver operasjon. Den er kort, lettlest 




