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PROFESJON OG SAMFUNN   Anmeldelser    

og lettfattelig. Av og til er den vel skjema-
tisk, men det tilgis når man ser alle dens 
sterke sider. Jeg synes alle utdanningskandi-
dater burde skaffe seg boken og studere den 
foran nye inngrep, det vil lette tilegningen av 
kirurgiske ferdigheter betydelig. Også spe-
sialister vil ha nytte av å bla i denne boken.

Jeg anbefaler den på det varmeste til alle 
utdanningskandidater som tar mål av seg 
å lære operativ gynekologi.

Harald Helland

Kvinneklinikken
Haukeland Universitetssjukehus

Kjønn – hvorfor har vi det?

Bjørn Vassnes
Livets dans – om kjønn, krig og kjærlighet

164 s. Oslo: Humanist forlag, 2004. 
Pris NOK 248
ISBN 82-90425-80-5

Forfatteren har 
samlet relevante 
forskningsresultater 
fra biologi og psy-
kologi og satt det 
hele sammen til en 
bok som omhandler 
kjærlighet, kjønn og 
sex med evolusjon 
som forklaringsmo-
dell. En rekke lik-
nende bøker er pub-

lisert på engelsk, og noen er oversatt til 
norsk, men utvalget er lite. Boken minner 
i form, oppbygning og innhold om Richard 
Dawkins bøker om genetikk og evolusjon. 
Den har ti kapitler og fyldig referanseliste. 
Hvert kapittel tar for seg avgrensede temaer 
som partnervalg, hvorfor vi har kjønn, kjær-
lighet og utroskap. Språket er lett, og det er 
lite bruk av fagterminologi. Stadig brytes 
teksten opp av utdrag fra relevante bøker og 
artikler. Dette gjør den lettlest. Det er ikke 
illustrasjoner, men det føles ikke som noe 
savn. Formatet er som en vanlig paperback.

Evolusjon har alltid vært vanskelig 
å forstå og akseptere. Evolusjonsteorien 
provoserer ofte, blant annet fordi den kan 
være politisk ukorrekt, den tar ikke hensyn 
til gjeldende samfunnsproblemer og 
-normer. I noen sammenhenger vil det kan-
skje føles direkte upassende å trekke frem 
evolusjonslæren, for eksempel når det 
gjelder kjønnskamp og kjønnsroller, slik det 
er gjort her. På den annen side er det vel like 
upassende å neglisjere en så sentral teori, 
selv om noen føler seg tråkket på tærne.

Det er ikke alltid lett å peke ut mål-
grupper for bøker, men for denne er det ikke 
vanskelig: Alle med en viss interesse for de 
mekanismer som fører livet videre.

Jens Bjørheim

Tidsskriftet

Sosialmedisin

John Gunnar Mæland, Per Fugelli, Georg 
Høyer, Steinar Westin, red.
Sosialmedisin – i teori og praksis

400 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. 
Pris NOK 475
ISBN 82-05-31532-9

Sosialmedisin – 
i teori og praksis är 
en lärobok som 
vänder sig till läkar-
studenter som mot 
slutet av sin läkarut-
bildning har 
önskemål att förd-
jupa sina kunskaper 
om samhälls-, hälso- 
och sjukvårds-, samt 
individproblem 

i gränslandet mellan samhälle och medicin.
Boken är ett samarbetsprojekt mellan 

fyra norska lärosäten. Författare är både 
redaktörerna själva och ett tiotal andra med 
kompetens inom en för socialmedicinen 
relevanta områden. Boken består av tre 
övergripande delar med sammanlagt 21 
kapitel.

Detta är ett mycket ambitiöst arbete som 
strävar efter att ge en relativt heltäckande 
bild av den moderna socialmedicinens roll. 
I ett inledande kapitel tas definitionsfrågan 
upp. Vad är socialmedicin, en ständigt 
aktuell fråga? Framför allt försöker för-
fattaren definiera socialmedicinens kärna. 
Efter att ha läst den inledande delen blir 
man imponerad av socialmedicins vida 
spännvidd. Socialmedicin handlar om epi-
demiologi, samhällets struktur och ohälsa, 
socioekonomiska orsaker till hälsans olika 
fördelning, och allokering av resurser till 
hälso- och sjukvården. Satsar vi begränsade 
resurser rätt i samhället? Men boken tar 
också upp andra dagsaktuella samhällspro-
blem såsom den ökade sjukskrivningsfre-
kvensen i Norge. Vad kan socialmedicin 
bidra med för kunskap för att komma till 
rätta med den exploderande utvecklingen? 
Kan specialiteten förklara den under senare 
tid minskade sjukfrånvaron? Men boken tar 
även upp känsliga frågor om prioriteringar. 
Är det rätt att satsa på «extreme makeover», 
dvs. stora sjukvårdsresurser för att män-
niskor som inte är nöjda med sitt utseende 
skall förändra sitt yttre? För att kunna 
besvara den frågan behövs socialmedicinsk 
kompetens, och boken guidar läsaren i hur 
man kan tänka kring dylika frågor. Ingen 
bok i socialmedicin skulle vara komplett 
utan ett internationellt perspektiv. I denna 
finns ett kapitel som belyser ohälsans 
enorma kostnader och hämsko för att stora 
delar av Afrika skall utvecklas. Mot slutet 
av boken diskuteras läkarens och hälso- 
och sjukvårdens förändrade roll och den 
ökande patientmakten. Att detta påverkar 
sjukvårdsstruktur och resursallokering är 

helt klart. Det återstår att se exakt hur. 
I sista delen förs en intressant diskussion 
om strategier för ett friskare samhälle. 
Socialmedicinen spelar en central roll i en 
dylik strategi.

Jag finner detta vara en mycket intres-
sant, välredigerad och tankeväckande 
lärobok. Läkarstudenter, men även andra 
med intresse för samhällsmedicinska frågor, 
torde ha stor nytta av boken. Jag fann den 
själv värdefull i samband med att vi plane-
rade den socialmedicinska kursen 
i Uppsala.

Bengt Arnetz

Uppsala Universitet

Et leukemibarns bønner til Gud

Eric-Emmanuel Schmitt
Oskar og den rosa damen

80 s. Oslo: Pantagruel forlag, 2004. 
Pris NOK 198
ISBN 82-7900-181-6

Forfatteren er 
utdannet innen 
musikk, filosofi 
og teater. Han har 
skrevet en rekke 
skuespill og bøker.
Den aktuelle boken 
inneholder en rekke 
brev som en ti år 
gammel gutt med 
leukemi, har skrevet 
til Gud. Brevene ble 

funnet av «den rosa damen», en dame som 
frivillig kom på besøk på Barnesykehuset. 
Gutten kalte henne Rose-bestemor, og hun 
knyttet et sterkt kjærlighetsbånd til ham.

Brevene er velskrevet og friskt formet. 
Den sier en god del om tankene til et barn 
som skal dø.

Boken er innbundet og illustrert på 
omslaget. Den anbefales både for kolleger 
og annet helsepersonell som steller med 
kritisk dårlige kreftbarn.

Peter Johan Moe

Trondheim




