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spesielle forhold, en interessant gjennom-
gang av problemstillinger vi ikke så ofte tar 
tak i. Perinatal nutrition er tettpakket med 
faktakunnskap om et viktig, interessant 
og vanskelig tema der samarbeid mellom 
forskjellige typer helsepersonell er av avgjø-
rende betydning. Jeg oppfatter den som en 
lærebok, men også som en oppslagsbok. Den 
systematiske inndelingen gjør at kapitlene 
godt kan leses hver for seg, og det er rikelig 
med referanser til utfyllende lesning. Boken 
vil være nyttig for barneleger, fødselsleger, 
ernæringsfysiologer og annet helsepersonell 
med spesiell interesse for dette fagfeltet.
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Det finnes i dag en rekke lærebøker som 
omhandler nevrologiske sykdommer hos 
barn. I denne behandles de fleste kliniske pro-
blemstillinger innen nevropediatri. Den består 
av hele 98 kapitler og er delt i tre hovedav-
snitt. I den første delen (Clinical practical 
trends) behandles en del generelle emner fra 
barnenevrologien. Foruten en gjennomgang 
av barnenevrologisk undersøkelse omtales 
generell symptomatologi hos barn med syk-
dommer i nervesystemet, barnenevrologisk 
utdanning og nyttige Internett-ressurser.

I det andre avsnittet (The office visit) tar 
man for seg barnenevrologiske sykdommer 
og tilstander som legen vanligvis møter 
i allmennpraksis eller på en poliklinikk på 
barneavdelingen. Hodepine hos barn og 
barneepilepsi er viet særlig stor oppmerk-
somhet. Mange andre emner omtales også, 
men mer generelt og ikke så dyptgående. 
Eksempelvis utgjør en så sentral tilstand 
som cerebral parese et svært lite kapittel 
og er relativt overfladisk behandlet.

Det siste avsnittet (The hospitalized 
child) gir en oversikt over nevrologiske til-
stander som vanligvis behandles i sykehus. 
Det inneholder en god og bred omtale av 
behandlingsopplegget ved status epilepticus 
og infeksjoner i nervesystemet hos barn. Det 
finnes også en bred omtale av utredning og 
behandling av cerebrovaskulære sykdom-
mer. Kapitlet om traumer og traumebehand-
ling gir en god oversikt over nevrokirurgiske 
skader som kan forekomme i barnealder.

Boken som helhet er omfangsrik og tar for 
seg de fleste kliniske tilstander innen barne-
nevrologien. På tross av det har ikke redak-
tøren klart å skape en systematisk og helhet-
lig lærebok. En av årsakene er at det er over 
130 forfattere og dermed svært varierende 

kvalitet på de forskjellige kapitlene! Språk 
og fremstillingsmåte er lite konsekvent. 
Å engasjere mange mennesker til å skrive en 
lærebok kan ha sine fordeler – imidlertid 
kreves det at redaksjonen syr det sammen til 
en konsekvent helhet. Det er ikke tilfellet når 
det gjelder denne boken. Den skriker også 
etter flere illustrasjoner, ikke minst der nev-
rologisk undersøkelse omtales. Det er tvil-
somt om den egner seg for etablerte nevro-
pediatere, men for andre leger som vil sette 
seg inn i faget kan den være nyttig.
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Selvbiografiske 
skildringer av syk-
domserfaringer kan 
anta mange former. 
Noen skriver for 
å sette ord på skuffel-
ser, nederlag og kren-
kelser i møtet med 
helsevesenet. Andre 
har som mål å for-
midle erfaringer og 
kunnskap som kan 

bidra til bevisstgjøring og mot for pasienter, 
pårørende og helsepersonell. Maria Thom-
messens Tilfeldigvis meg: diagnose kreft 
tilhører den siste kategorien. 42 år gammel 
ble hun diagnostisert med tykktarmskreft. 
Boken inneholder et forord, 12 kapitler, et 
etterord og en side med adresser til rele-
vante nettsteder. Thommessen er utdannet 
ernæringsfysiolog og har forskningsbak-
grunn, noe som nok bidrar til at hun skriver 
så godt og lettfattelig om vanskelige emner.

Hun forteller om hvordan hun søkte en 
forklaring for tilstanden, og viser oss hvor-
dan letingen etter mening og sammenheng 
uttrykker et dypt menneskelig behov. Hun 
aksepterer til slutt at kreftsykdommen er et 
utslag av livets mange tilfeldigheter: «At jeg, 
en person med utdannelse innen ernæring og 
en utøvende kostholdsrådgiver, ble rammet 
av tykktarmskreft, som jeg visste – som alle 
visste – var sterkt forbundet med livsstilsrela-
terte faktorer, fortonet seg som et stort para-
doks. (…) Jeg har forsonet meg med dette 
paradokset nå, men det plaget meg lenge. Nå 
fører jeg det på kontoen for uforutsette hen-
delser, som jeg har lært at livet er fullt av.»

Her er mange tankevekkende observasjo-
ner og refleksjoner. Jeg tror at man i rollen 
som lege generelt skal være forsiktig med 
å anbefale slike bøker til pasienter, fordi dette 
hos noen kan oppfattes uheldig – les denne, 

så ser du hvordan du burde ha mestret syk-
dommen! Thommssens bok er et unntak. 
Den er skrevet med en så forsonende, balan-
sert og informativ penn at jeg føler meg trygg 
på at svært mange pasienter og pårørende, 
men også behandlere, kan ha utbytte av den.
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Kunnskap er ofte en forutsetning for at pasi-
enter og pårørende skal kunne ha en aktiv 
rolle i håndtering av sykdom. Det kan være 
medisinsk kunnskap, men innsikt i hvordan 
andre i tilsvarende situasjon har erfart og 
mestret sykdommen kan også være til hjelp. 
Epilepsiens mange ansikter er redigert av to 
som har mye til felles – de har begge helse-
faglig bakgrunn, de har begge epilepsi, og de 
er begge pårørende til barn som har epilepsi.

Målgruppen er mennesker med epilepsi, 
deres pårørende og helsepersonell. Boken er 
delt i to: Kapitler hvor leger og andre fagfolk 
skriver om epilepsi fra et faglig ståsted, og 
kapitler der pasienter og pårørende forteller 
om sine erfaringer med sykdommen. 
I tillegg er det presentasjoner av institusjoner 
og avdelinger innen spesialisthelsetjenesten 
der man driver utredning og behandling av 
pasienter med epilepsi. Primærhelsetjenes-
tens rolle er dessverre ikke tematisert.

Jeg vil peke på to problemer. For det 
første virker redigeringen av stoffet tilfel-
dig. Litteraturhenvisningene er noen steder 
vilkårlig plassert, og som lege ville jeg ha 
ønsket at enkelte av de medisinske tekstene 
var bedre forankret i referanser. For det 
annet stiller jeg spørsmål ved hvor repre-
sentative de erfaringene som pasienter og 
pårørende formidler er. Isolert sett er fortel-
lingene lærerike, men gir de i sum et riktig 
bilde av hvordan de berørte generelt erfarer 
det å leve med epilepsi? I egen klinisk prak-
sis har jeg møtt pasienter som gir uttrykk 
for at de har et ukomplisert forhold til sin 
tilstand, og disse synes i liten grad å være 
representert i boken. Jeg savner en innled-
ning til dette viktige stoffet, en faglig fun-
dert kommentar som kunne sette enkelt-
historiene inn i en større sammenheng.

Epilepsiens mange ansikter er en utradi-
sjonell og lærerik bok som belyser en rekke 
sider ved det å leve med epilepsi. Jeg tror 
mange pasienter, men også helsepersonell, 
vil finne mye av interesse i den.
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