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Anmeldelser   PROFESJON OG SAMFUNN
     

heten, tortur er et instrument til å ydmyke, 
skremme og ødelegge motstandere av et 
regime. Helst skal ofrene overleve, slik at 
de sendes tilbake til samfunnet og kan vise 
hvilke forferdelige ting som kan skje 
dersom man er opposisjonell.

Selvsagt er tortur forbudt. Det finnes en 
rekke konvensjoner om torturforbud. Disse 
er ratifisert av de fleste land, og det finnes 
tiltak for å motvirke tortur. Norge var et av 
de første land som ratifiserte Europarådets 
konvensjon mot tortur og har siden deltatt 
i rådets torturovervåkningskomité. Nylig 
ble vi igjen kritisert for vår håndtering av 
fanger som sitter i varetekt med brev- og 
besøksforbud.

Men selv om vi har forbud og overvåk-
ningssystemer, vet vi at tortur eksisterer i et 
utall av land. Det er heller regelen enn 
unntak at det foregår. Noe av det rystende, 
er at metodene er så ensartet verden over at 
man skulle tro torturistene hadde egne kon-
feranser med utveksling av erfaringer med 
hvilke metoder som er mest egnet til å bryte 
ned uten at man objektivt kan påvise spor 
av torturen.

I dette perspektivet er Taras bok viktig og 
nødvendig. Hun er en ung, kurdisk kvinne 
som vokste opp under Saddams regime og 
som var politisk aktiv i motstandskampen. 
Hun beskriver egne og andres opplevelse av 
vold og tortur slik at vi ikke kan unngå 
å oppfatte hva det handler om.

Boken er nyttig for alle som behandler 
mennesker som har vært utsatt for tortur. 
Men den er også en påminnelse om at vi 
alle har et medansvar for å motarbeide 
umenneskelig atferd.
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Denne boken er lest 
under en dagslys-
lampe en mørk vin-
termåned. Boken er 
en oppdatert og 
omarbeidet versjon 
av forfatterens første 
bok om samme 
tema, Vinterdepre-
sjon – hva det er og 
hvordan den kan 
behandles (1). 

Boken er en populærvitenskapelig fremstil-
ling av hva som er dagens viten om vinter-

depresjon, eller rettere sagt «seasonal affec-
tive disorder» (SAD), på norsk gjerne over-
satt til årstidsavhengig stemningslidelse, 
som er det offisielle navnet i vitenskapelig 
litteratur. Ifølge forfatteren er denne 
lidelsen fortsatt for lite kjent både blant 
pasienter og behandlere, selv om rammer 
opptil 10 % av befolkningen. Denne boken 
retter seg derfor til begge grupper, for 
å gjøre lidelsen mer kjent og bidra til at 
flere blir behandlet.

Boken er lettlest, selv om den inneholder 
mye og grundig informasjon. En leser uten 
forkunnskaper lærer litt om mange forskjel-
lige temaer, alt fra psykometri, personlig-
hetsfaktorer, metodologi til nevrotransmit-
tere og enkelte hormoner. Fremstillingen er 
logisk bygd opp og starter med en kasui-
stikk etterfulgt av et historisk tilbakeblikk, 
hvor forfatteren hevder at vinterdepresjon 
er omtalt allerede hos Hippokrates, men ble 
altså først beskrevet som en egen spesifikk 
stemningslidelse på 1980-tallet. Innde-
lingen av depresjoner i psykogene, somato-
gene og primære er noe gammeldags og 
virker unødig kompliserende.

Videre har han et grundig kapittel om 
hvorledes diagnosen stilles. I denne forbin-
delse blir diagnosens opphavsmann, den 
amerikanske psykiateren Rosenthal, og hans 
spørreskjema SPAQ, behørig omtalt. For-
fatteren berører her kort den skepsis som 
enkelte fagfolk har til fenomenet årstids-
avhengig stemningslidelse. Innvendingene 
er at dette verken er en depresjon eller en 
sykdom, men en naturlig del av mennes-
kenes livsvilkår når man bor på våre bredde-
grader. Bruken av et enkelt selvutfyllings-
skjema, SPAQ, for å stille en diagnose 
bidrar til en sykeliggjøring. Dette under-
strekes av at boken også omtaler en subsyn-
dromal form for årstidsavhengig stemnings-
lidelse. Dette bidrar til å vanne ut depre-
sjonsdiagnosen. Forfatteren er dessverre 
lite villig til å ta disse innvendingene på 
alvor.

Det er et eget kapittel om vinterdepre-
sjoner i Norge. Her omhandles ganske detal-
jert forfatterens egne undersøkelser. Epide-
miologiske forhold ved lidelsen og for-
skjeller mellom USA og Europa omtales 
i eget kapittel. I USA øker forekomsten med 
breddegraden (jo lenger nord, jo større fore-
komst), mens bildet i Europa er mer blandet. 
Her antydes altfor kort betydningen av sosio-
kulturelle faktorer for en slik diagnose. Med 
bakgrunn i undersøkelser forfatteren har vært 
involvert i, drøftes betydningen av personlig-
heten for symptomene. Hans konklusjon er at 
personligheten har lite å si.

Beslektede tilstander som vintersøvnløshet 
og sommerdepresjon blir omtalt for seg. 
Sommerdepresjon skal ha en sammenheng 
med høy temperatur, slik at air condition er en 
effektiv og logisk behandlingsmåte.

Etiologi og mulige forklaringsmodeller 
for patogenesen blir gjennomgått på en lett 
forståelig måte, men bærer naturligvis preg 

av at dette feltet inneholder mange anta-
kelser som medfører mange både-og-
modeller. Forenklet sagt er det mangel på 
dagslys som er selve årsaken, og behand-
lingen gir seg dermed selv. Boken avslutter 
praktisk med omtale av behandling. Eneste 
behandling som er påvist å være effektiv, er 
nettopp lysbehandling, det vil si dagslys fra 
spesiallamper dersom man ikke har tilgang 
til naturlig dagslys.

Boken kan anbefales, men bør leses 
under den forutsetning at man husker på at 
vinterdepresjon er et omdiskutert begrep og 
at iatrogen sykeliggjøring bør unngås. Uan-
sett er det terrenget, og ikke kartet, som 
stemmer.
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Lars Grue er 
sosiolog og har tidli-
gere publisert flere 
viktige bøker basert 
på egen forskning 
innen feltet fysisk 
funksjonshemning 
(1–3). Nå har han 
skrevet en lærebok 
om emnet. Den pri-
mære målgruppen er 
studenter, men 

boken vil ha interesse for alle som kommer 
i kontakt med funksjonshemmede eller som 
interesserer seg for sosiologiske aspekter 
ved sykdom og avvik.

Boken gir en historisk og idéhistorisk 
gjennomgang av hvordan synet på funk-
sjonshemning og sykdom har endret seg 
gjennom tidene, fra Det gamle testamentets 
tekster om urenhet og spedalskhet til våre 
dagers radikale funksjonshemningsbeve-
gelse der annerledeshetens positive egen-
skaper løftes frem. Et eget kapittel er viet 
eugenikken på første halvdel av 1900-tallet 
og konturene av den nye medisinske gene-
tikken slik vi så den ved årtusenskiftet. 
Grue peker på flere likhetstrekk mellom den 
tidligere og nåværende genetiske politikken 
som er problemfylte og utfordrende, ikke 




