
646 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 5, 2006; 126

PERSPEKTIV OG DEBATT   Anmeldelser    

luftforurensning. De andre kapitlene 
omhandler faktorer som bestemmer utslipp 
av forurensning, trafikkens bidrag til 
nivåene av luftforurensning i Europa, for-
hold som har betydning for menneskers eks-
ponering for trafikkrelatert luftforurensning 
og en kortere omtale av risikovurderinger.

Boken viser hvor sammensatt kunnskapen 
om trafikkrelatert luftforurensning og 
mulige helseeffekter av slik forurensning er, 
og hvor nødvendig tverrfaglig tilnærming 
har vært for å utvikle denne kunnskapen. 
190 sider er knapt for å kunne omhandle de 
utvalgte temaene på en grundig måte. Det 
kan derfor diskuteres om boken inneholder 
tilstrekkelig informasjon til å ha eksperter på 
området som en av hovedmålgruppene. På 
den annen side er bokens innhold vel kom-
plisert til å egne seg godt for personer uten 
noen forhåndskunnskap om temaene. Boken 
er likevel et godt alternativ til både kompli-
serte vitenskapelige artikler og rapporter 
som krever betydelig forkunnskap og til 
populariserte fremstillinger i massemedier.

Boken inneholder nyttig og interessant 
informasjon om luftforurensning, kilder til 
denne, måling og nivåer av luftforurensning 
og menneskers eksponering for den. Disse 
kapitlene inkluderer et stort antall instruktive 
figurer og tabeller som letter lesingen. Kapitlet 
om helseeffekter oppsummerer dagens viten 
på en balansert og velformulert måte. Det blir 
tatt nødvendige forbehold i konklusjonene. 
Boken gir i tillegg leseren et innblikk i meto-
dologiske utfordringer og begrensninger og 
peker på en rekke områder hvor det er behov 
for å videreutvikle dagens kunnskap.
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Denne omfattende 
artikkelsamlingen tar 
sikte på å gi en helhet-
lig tilnærming til og 
drøfting av økono-
miske problemstillin-
ger knyttet til offentlig 
finansiering av lege-
midler, herunder 
effektivitets- og 
likhetsaspekter og 

dertil tilhørende politikkimplikasjoner.
Alle artikkelforfatterne er spanske, 

og boken er opprinnelig utgitt på spansk 
i 2002. Boken henvender seg primært til 

akademia, beslutningstakere innen myndig-
heter og forsikringsselskaper og legemid-
delindustri med interesse for problemstil-
linger knyttet til offentlig finansiering av 
legemidler.

I første del av artikkelsamlingen tas det 
opp problemstillinger knyttet til regulering 
og konkurranse i legemiddelsektoren i mak-
roforstand, herunder innovasjonstakt og 
prisnivå på legemidler. I andre del foku-
seres det på bruken av og effektiviteten til 
de oftest brukte virkemidlene ulike nasjo-
nale finansieringsansvarlige bruker for 
å regulere legemiddelutgiftene, både på til-
buds- og etterspørselssiden. I tredje del ses 
det på situasjonen i Spania hva angår lege-
middelutgifter nå og i fremtiden.

Artikkelsamlingen er bredt anlagt, og 
mange av de relevante problemstillingene 
som gjelder finansiering av legemidler også 
i Norge, berøres. Innen dette feltet foregår 
det imidlertid en rivende utvikling, og 
beskrivelsene av gjeldende situasjon i mange 
av landene er derfor ikke oppdatert.

Siden den er skrevet for det spanske mar-
kedet og mange av resonnementene preges 
av den spanske situasjonen, er verdien av 
å lese boken kanskje størst for dem som har 
konkret interesse for spansk marked.

Enkelte av artiklene fremstår som tyngre 
å lese enn andre. Det er også en viss over-
lapping mellom artiklene, men dette er van-
skelig å unngå i en artikkelsamling.

Mange interessante problemstillinger tas 
opp, som for eksempel Ramsey-prising 
(ulik pris i ulike markeder avhengig av 
etterspørselselastisiteten kan gi større sam-
funnsmessig overskudd), likhetsprising 
(prinsipp lansert av WHO, som innebærer 
at de ulike nasjonene bidrar til å dekke de 
faste utviklingskostnadene proporsjonalt 
med en velstandsindikator, slik at rike land 
betaler mer enn fattige land), behovet for 
prisregulering i delmarkeder med effektiv 
konkurranse, offentlig finansiering av den 
forskning og utvikling som industrien i dag 
bedriver samt at samfunnet/myndighetene 
kjøper ut verdien av patentene fra legemid-
delfirmaene etter at forskningen er ferdig-
stilt og legemidlet lansert. De to sistnevnte 
tiltak med utgangspunkt i at prisen skal 
bringes ned mot den marginale kostnaden 
knyttet til produksjon, er i virkeligheten 
kanskje mest av teoretisk interesse.

Artikkelsamlingen gir alt i alt en grei 
oppsummering av karakteristika ved lege-
middelmarkedet og legemidler. Den bringer 
kanskje ikke så mye nytt for dem som er 
orientert innen dette feltet, og den har visse 
svakheter. Men for dem som ønsker å sette 
seg inn i dette området, kan kanskje de mer 
teoretisk anlagte delene av artikkelsam-
lingen være verdt å lese.
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Boken baserer seg på 
innlegg og foredrag 
ved den 12. europe-
iske folkehelsekonfe-
ransen (EUPHA) som 
ble holdt i Oslo 6.–9. 
oktober 2004. Den 
inneholder 31 artikler 
som favner vidt når 
det gjelder aktuelle 
folkehelseproblemer 

i Europa. Bokens tittel er nok misledende, 
selv om den er identisk med konferansens 
erklærte tema: bare fire av kapitlene tar opp 
urbanisering og helse som tema. Dette er 
gjerne symptomatisk for slike årlige folke-
helsekonferanser: bredden går på bekost-
ning av fordypning og konsentrasjon.

Når dette er sagt, inneholder boken 
mange gode presentasjoner som fortjener 
å få et lengre liv enn talte ord og flyktige 
powerpointpresentasjoner i en urolig fore-
dragssal. Det er meget fortjenstfullt av kon-
feransens president og arrangører å ta det 
tunge ekstraarbeidet som ligger i å samle 
inn og redigere muntlige innlegg til boklig 
format. Boken er sendt konferansedelta-
kerne og vil forhåpentligvis få en langt 
videre lesekrets.

Selv hadde jeg spesiell glede av å lese 
Gro Harlem Brundtlands poengterte 
åpningsforedrag om folkehelsearbeid i en 
globalisert verden, hvor hun argumenterer 
for å utvikle felles strategier gjennom Ver-
dens helseorganisasjon for å møte kjente og 
nye folkehelsetrusler. Håndteringen av 
SARS-epidemien ble en suksesshistorie for 
WHO, likeså konvensjonen om tobakks-
kontroll som 192 medlemsland sluttet seg 
til i 2003.

Også Johannes Siegerists foredrag om 
sosiale helseulikheter i Europa var verdt et 
gjensyn. Siegerist gjør her et forsøk på å for-
klare hvordan slike likheter oppstår og 
å foreslå tiltak for å motvirke dem, da sær-
lig tiltak for underprivilegerte barn og tiltak 
rettet mot organisatorisk og psykososialt 
arbeidsmiljø.

Et tredje vektig bidrag er Richard Horst 
Noacks diskusjon av hva moderne folkehel-
searbeid bør omfatte (kapittel 11). Han hev-
der at dagens folkehelsearbeid mangler ret-
ning, tilstrekkelig kapasitet og en støttende 
infrastruktur. Like nødvendig er en mer inn-
gående analyse av forholdet mellom mer 
snevre sykdomsforebyggende strategier og 
bredere helsefremmende arbeid. Noack argu-
menterer for å arbeide for en salutogen kul-




