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PROFESJON OG SAMFUNN   Anmeldelser    

minst pga. den makt og kontroll fagfolkene 
får over utviklingen.

Temaet makt og avmakt går for øvrig 
igjen i mange av bokens kapitler, som 
i hovedsak baserer seg på den sosiologiske 
litteratur innen feltet. Det Grue kaller den 
medisinske modell, med vekt på indivi-
duelle biomedisinske avvik fra en (statis-
tisk) norm, settes opp mot en sosial modell, 
hvor oppmerksomheten rettes mot de sam-
funnsskapte hindringene for personer 
med sykdom eller skade. Men Grue påpeker 
at funksjonshemmede har kritisert den 
sosiale modellen for ikke å ivareta de per-
sonlige opplevelser funksjonshemningen 
medfører.

I et eget kapittel går Grue igjennom sent-
rale bidrag fra den medisinske sosiologien 
for forståelsen av kronisk sykdom og funk-
sjonshemning som sosiale fenomener. 
Kapitlet gir en god oversikt over dette 
fagfeltets utvikling fra Talcott Parsons’ 
sykerollebegrep til Michel Foucaults ana-
lyse av makt, motstand og diskurs. Erving 
Goffmanns interaksjonistiske analyse av 
stigma og annerledeshet blir koblet sam-
men med Mike Burys begrep «biografisk 
brudd» i en diskusjon om mestring og 
tilpasning. Kapitlet er nyttig lesing for den 
som vil få en oversikt over sosiologiens 
bidrag til å forstå sykdom og medisinsk 
praksis.

Bokens andre del belyser hvordan livet 
som funksjonshemmet og pårørende erfares 
i Norge. Her baserer Grue seg på egne under-
søkelser, som til dels er publisert tidligere 
(1–3). Disse kapitlene er nyttig for alle 
som har kontakt med foreldre, barn og unge 
og inneholder også gode råd om hvordan 
familier og personer med fysiske funksjons-
hemninger kan best møtes av hjelpeappa-
ratet.

Boken bærer noe preg av å være satt 
sammen av ulike tekster og jeg savner en 
mer gjennomarbeidet struktur av stoffet. 
Selv om forfatteren har sitt eget utgangs-
punkt i studier av fysisk funksjonshemning, 
omfatter jo emnet også grupper med andre 
former for funksjonshemninger. Dette 
berøres lite.

Er funksjonshemmet bare et ord? For 
mange funksjonshemmede er livet så vans-
kelig at tittelen kan virke som en merk-
verdig påstand. Poenget er vel at ordene 
preger vår forståelse – og omvendt. Boken 
bidrar til en rikere og riktigere forståelse av 
hva det er å være funksjonshemmet.
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Forfatteren av denne 
veilederen er pro-
fessor emeritus 
Mogens Schou ved 
Århus universitet. 
Schous forfatter-
skap og forskerliv 
spenner over en vel 
50-årig lang epoke 
som i stor grad faller 
sammen med og 
griper inn i historien 

om den moderne bruken av litium ved 
affektive lidelser. Hans første publikasjoner 
om emnet kom allerede i 1954, da han rap-
porterte fra psykiatrisk hospital i Risskov 
om gunstige resultater med litiumsalter ved 
mani.

Fra 1967 la han sammen med Poul C. 
Baastrup grunnlaget for en forskningsbasert 
praksis for profylaktisk litiumbehandling 
ved affektive lidelser, slik den etter hvert 
ble kjent og tatt i bruk globalt. Til tross 
for at hans vitenskapelige produksjon om 
emnet litium utgjør flere hundre artikler, er 
hans arbeid i det lille format vel så impone-
rende. Første utgave av veilederen ble utgitt 
i 1980, og den engelskspråklige versjonen 
kommer nå i sitt sjette opplag. Boken er 
også publisert på tysk og er tilgjengelig på 
dansk (www.aaa.dk/psyk-viden).

Schou praktiserer det samme pedago-
giske credo som i Norge blir videreført av 
blant annet Mats Gilbert og Finn Skår-
derud: «Alt det legen har lært, kan gjøres 
forståelig for pasienten.» Denne respekt-
fulle holdningen gjennomsyrer veilederen 
i en slik grad at utbyttet vil være like stort 
for pasienter med affektive lidelser og deres 
pårørende som for behandlere i allmenn og 
psykiatrisk praksis.

Boken er kompakt, lettlest og er delt inn 
i ni små kapitler. Innholdsfortegnelse og 
register er fyldige og bidrar til god oversikt, 
mens intensjonen bak listen over anbefalt 
litteratur virker noe uklar. Den danskspråk-
lige utgaven har et noe mer ledig språk 
enn den engelske, men begge utgavene 
skjemmes av uheldige angivelser av for-
holdstall («The frequency is 10–15 times 
lower...»). De generelle kapitlene beskriver 
de affektive lidelsene, litiumbehandlingens 
historie, profylaktisk bruk, bivirkninger, 
alternative legemidler og praktisk hånd-
tering.

I de øvrige kapitlene tar man opp mer 
avgrensede temaer som selvmord, svanger-
skap, amming og sosiale og eksistensielle 
aspekter ved å være litiumbruker. Fremstil-

lingen er nøktern, men forfatterens entu-
siasme og håp skinner igjennom og når 
frem til leseren. Jeg leste med særlig 
begeistring fremstillingen av hvordan 
balansen i samlivet påvirkes av endringer 
i pasientens tilstand og om de spesielle 
utfordringene for mennesker som er særlig 
avhengig av sin kreative evne. Alle som 
leser boken vil ha nytte av å bli minnet på at 
hyppigheten av gjennomførte selvmord er 
14 ganger høyere hos ubehandlede enn hos 
dem som bruker litium. 

I den korte epilogen skriver Schou: «De 
mange, mange patienter i verden, der tager 
lithium med et godt resultat, vidner om, at 
litiumbehandlingens plusser langt over-
stiger dens minusser». Denne boken kan 
bidra til å gjøre det lettere for både pasient 
og lege å gjøre viktige valg på solid 
grunnlag.
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I 1958, for knapt 
50 år siden, ble den 
første permanente 
pacemaker implan-
tert. I den forelig-
gende boken for-
teller en av nesto-
rene innen dette 
feltet i Norge pace-
makerbehandlin-
gens historie ved 
Ullevål sykehus fra 

starten der i 1961. Det beskrives levende 
hvilken opplevelse det var å bli i stand til 
å gjøre noe for pasienter med dramatiske 
symptomer som man tidligere ikke hadde 
noe behandlingstilbud til. Den teknologiske 
utvikling både for elektroder og pacemaker-
generatorer beskrives grundig. Vi får godt 
innblikk i hvordan man har beveget seg fra 
de enkle, primitive systemer med kort funk-
sjonstid og mange problemer til dagens 
moderne teknologi. I starten måtte man 
bruke epikardiale elektroder. Derfor krevde 
implantasjon hjertekirurgiske inngrep. 
I 1964 overtok transvenøs behandling. 
Elektroder var i de første årene vanskelig 
å plassere i hjertet, da de ikke var styrbare. 
Elektrodeisolasjon, strømforbruk, hold-
barhet og festeanordning i hjertet har også 
forhold som skapte problemer, men hvor 




