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PROFESJON OG SAMFUNN   Anmeldelser    

Muskel- og skjelett-tiåret 
i et globalt perspektiv194

WHO
The burden of musculoskeletal conditions 

at the start of the new millenium

218 s, tab, ill. Genève: World Health 
Organization, 2003. Pris USD 32
ISBN 92-4-120919-4

Ved starten av mus-
kel- og skjelett-tiåret 
(2000–2010), ble 
det holdt et ekspert-
møte om muskel- 
og skjelettlidelser 
i WHOs regi. For-
målet var å frem-
skaffe en oversikt 
over hva vi vet om 
ulike aspekter ved 
den globale fore-
komsten av disse 

lidelsene, samt å etablere utfallsmål som kan 
brukes for å overvåke forandringer i befolk-
ninger.

Resultatet av møtet er nå publisert i en 
rapport. Hva trengs av helsetjenester om ti 
år, når det gjelder behandling og rehabilite-
ring av hoftefrakturer? Hvordan skal rygg-
lidelser forebygges? Er forekomsten av 
artrose den samme i alle land?

I tillegg til muskel- og skjelettlidelser 
generelt, valgte ekspertgruppen spesielt 
å innhente opplysninger om revmatoid 
artritt, artrose, osteoporose, rygglidelser 
og større ekstremitetstraumer. Rapporten 
omhandler forekomsten av disse tilstan-
dene, deres alvorlighetsgrad og naturlige 
utvikling, målinger av helseeffekter og de 
økonomiske konsekvensene for samfunnet, 
beskrivelse av helsestatus og konsekvenser 
for individet, samt viktige måleinstrumenter 
for muskel- og skjelettlidelser. Et siste 
avsnitt inneholder anbefalinger for videre 
forskning. Hvilke data mangler, og hvordan 
skal de innhentes?

Boken inneholder et stort appendiks med 
tabeller over epidemiologiske data fra hele 
verden, delt inn i 14 «helseregioner».

Rapporten retter seg til epidemiologer, 
andre forskere, planleggere av helsetje-
nester og beslutningstakere. Den gir mye 
informasjon, og det er et pluss at sykdom-
menes konsekvenser i form av funksjonstap 
og redusert livskvalitet diskuteres grundig.

For dem som ønsker å sammenlikne sine 
egne funn om muskel- og skjelettlidelser 
med funn i andre land, er boken uunnvær-
lig. For epidemiologiske forskere gir den en 
hurtig oppdatering fra forskningsfronten. 
Den er, med andre ord, meget verdifull for 
de spesielt interesserte. For praktikeren, 
derimot, gis det lite nyttig informasjon. 
Rapporten inneholder ikke opplysninger om 
utredning eller behandling.

Rapporten kan ikke leses fra perm til 
perm. Den skal heller brukes som et opp-

slagsverk for å få vite hvilke data, og hvilke 
epidemiologiske instrumenter som finnes 
for å måle muskel- og skjelettsykdommenes 
utbredelse og konsekvenser. Og hva som 
ikke finnes. Kanskje kunne det vært noe 
å se på?

Søren Brage

Seksjon for arbeids- og trygdemedisin
Universitetet i Oslo

Det ultrakorte møtet mellom to194

Daniel N. Stern
The present moment in psychotherapy 

and everyday life

283 s. New York, N.Y.: Norton, 2004. 
Pris USD 30
ISBN 0-393-70429-7

Psykiateren, psyko-
analytikeren og 
spedbarnsforskeren 
Daniel Stern er inter-
nasjonalt kjent for 
sine mikroanaly-
tiske studier av tidlig 
foreldre-barn-inter-
aksjon beskrevet 
i The interpersonal 
world of the infant. 
I denne nye boken 
setter han det mikro-

analytiske søkelyset på de ultrakorte møter 
(present moments) (1–10 sekunder) som 
kan opptre i samspillet mellom mennesker, 
og som vi sjelden reflekterer over og nesten 
aldri har gjort systematiske studier av. Stern 
viser at disse møter har en begynnelse og en 
slutt, et plott og roller, at fortiden spiller 
inn, men også kan bli påvirket av møtet, 
liksom fremtiden. I disse korte møtene 
kan avgjørende forandringer skje i relasjo-
nen mellom to personer, og dermed også 
av personenes selv. Stern går detaljert gjen-
nom møtenes natur, struktur og varighet. 
Han reflekterer over våre kunnskaper om 
intersubjektivitet og selvet, om implisitt 
kunnskap og om det bevisste versus det 
ubevisste eller det dynamisk ubevisste 
(fortrengte), om hva som skjer når to men-
nesker deler en opplevelse i noen korte 
sekunder.

Teoriene spenner fra fenomenologisk 
filosofi til spedbarnsforskning. Forfatteren 
diskuterer også de korte møtenes betydning 
i psykoterapi, og trekker visse kliniske 
konsekvenser. Først og fremst understreker 
han viktigheten av å være med pasienten 
i opplevelsen av de ultrakorte møtene og 
advarer mot å skape distanse til dem 
gjennom å verbalisere dem.

Et interessant ubesvart spørsmål fra kli-
nisk arbeid blir tatt opp til en relativt grun-
dig, kanskje vel grundig, drøfting. Jeg fikk 
litt følelsen av at dette var et eksempel på 
at man i stedet for å skrive en tung faglig 

artikkel (eller to), blåser det hele opp til en 
bok. Samlet sett inneholder den imidlertid 
relativt mye både av (interessante) spekula-
sjoner og empiri. En del av resonnementene 
er ganske innfløkte, men det gis hele tiden 
gode, korte oppsummeringer.

De som er interessert i klinisk kommuni-
kasjon, eller driver psykoterapiforskning, 
vil nok finne boken interessant og stimule-
rende. For klinikere generelt tror jeg det er 
litt for mye ord, og litt for lite relevans for 
praksis. Men man kjenner igjen en del av de 
beskrevne eksemplene. Min opplevelse av 
de ultrakorte møtene med andre mennesker 
blir ikke helt den samme etter lesingen.

Per Vaglum

Institutt for medisinske atferdsfag
Universitetet i Oslo

Ny utgave av norsk lærebok 
i farmakologi194–5

Terje Simonsen, Jarle Aarbakke, Roy Lysaa
Illustrert farmakologi

Bind 1 og 2. 
2. utg. 505 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. 
Pris NOK 677
ISBN 82-7674-948-8 og ISBN 82-7674-949-6

Første utgave av denne læreboken kom 
i 1998. Siden ble den også oversatt til 
svensk og dansk. Nå foreligger andre 
utgave i stort og luksuriøst format i to bind, 
og med fargeillustrasjoner. Den skal være 
spesielt rettet mot sykepleierstudenter, 
men angis å skulle være verdifull også for 
studenter innen andre helsefag, deriblant 
medisinstudenter. Det er prisverdig at man 
i Norge skriver og vedlikeholder lærebøker 
innenfor medisinske fag.

På dette nivået skulle det være mulig 
å skrive en kortfattet og praktisk innrettet 
lærebok som gir innsikt i prinsippene, 
krydret med et passelig og gjennomtenkt 
antall eksempler. Men boken er ordrik til 
det kjedsommelige, og den går i trivielle og 
omstendelige detaljer der man uten risiko 
kunne ha overlatt resten til leseren. Leseren 
blir ofte distrahert av momenter som forfat-
teren burde ha gjort seg ferdig med tidligere 
i fremstillingen. Noen setninger taler for 
seg selv: «Forskjell i respons kan fore-
komme som interindividuell respons 
og intraindividuell respons; Utløpsdatoen 
angir holdbarheten til et legemiddel og 
angir tidspunktet for når bruken av et lege-
middel bør være avsluttet; Inhalatoren 
drives av kraften i innåndingsluften.»

Tittelen gjør et nummer av at boken er 
rikholdig illustrert. Illustrasjoner er hen-
siktsmessige når en ren tekstfremstilling vil 
være vanskelig å lage og enda vanskeligere 
å forstå. Det er ikke lett å skjønne at det er 
mer pedagogisk å tegne en lever, en nyre og 
en hudbit enn å skrive ordene i en tabell, 


