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Kreft i bukspytt-
kjertelen er fortsatt 
en av kreftsykdom-
mene med høyest 
dødelighet. De siste 
årene har imidlertid 
nye metoder, prin-
sipper og teknikker 
gjort det mulig 
å kartlegge denne 
sykdommen og 

dens forstadier på nye og bedre måter. Dette 
har stort sett gått parallelt med utviklingen 
i molekylærbiologiske teknikker, bedre bil-
dediagnostikk og økt morfologisk forståelse 
av neoplastiske vevsendringer. Sykdom-
mens kompleksitet krever en multidisipli-
nær tilnærming – ikke minst for å fremme 
forskning og sykdomsforståelse. Det er 
dette man med denne boken ønsker å sette 
en standard for. Den henvender seg til alle 
biomedisinske grupper involvert i og inter-
essert i pancreaskreft – og både molekylær-
biologer, patologer, kirurger, radiologer 
og onkologer vil ha stor nytte av den.

Mer enn 115 forfattere, hovedsakelig 
fra ledende miljøer USA, har i 54 kapitler 
gjort rede for pancreaskreft. Hoveddelen 
omhandler svulster i eksokrine pancreas, 
fortrinnsvis adenokarsinomer. Kreftutvik-
ling beskrives fra molekylærnivå til celle-
signalveier, dessuten dekkes epidemiologi, 
diagnostiske verktøy, kurative og palliative 
kirurgiske aspekter samt medisinsk onkolo-
gisk behandling og palliasjon ved metasta-
tisk sykdom. Flere av temaene etterfølges 
av inviterte ekspertkommentarer, spen-
nende innblikk fra en annen synsvinkel. 
I en noe mindre omfangsrik del nevnes de 
hyppigste av de sjeldne endokrine svulster 
og syndromer, mens andre periampulære 
og cystiske svulster omtales i fem egne 
kapitler. Flere kapitler er skrevet for ikke-
eksperter på en tilgjengelig måte, slik som 
det om bruk av musemodeller i kreftforsk-
ningen. Flere banebrytende og eksperimen-
telle områder innen genetikk, proteomikk 
og vaksiner omtales på en forståelig måte.

Kapitlene er i det store og hele velskrevne 
og lettleste, og det er oppdaterte referanser 
frem til 2004. Noen grad av overlapping 
forekommer, uten at dette forstyrrer 
inntrykket av et velredigert verk. Pancreatic 
cancer er trykt på solid papir og innbundet, 
og siden den er rikelig forsynt med frem-
ragende pedagogiske figurer i farger, er den 
en fornøyelse å lese – verdt sin pris. Den 
multidisiplinære oppbygningen gjør den 
verdifull for alle lagspillere som ønsker 

å lære mer om pancreaskreft. Kanskje, men 
bare kanskje, sier forfatterne, vil denne 
boken være en hjelp i arbeidet med å finne 
en kur mot pancreaskreft. Forhåpentligvis 
vil den vekke interessen og nysgjerrigheten 
hos en ny, ung doktor – det siste har forfat-
terne allerede lyktes med!
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Mange vil si at ung-
domshelse er et 
forsømt felt i norsk 
medisinsk tradisjon. 
Ungdom opplever 
noen ganger å falle 
mellom to stoler – 
barnemedisinen på 
den ene side og 
«voksenmedisi-
nen» på den annen. 
De lengter etter et 

lavterskeltilbud som kan ivareta alle de 
spørsmål og plager de måtte ha. Mer eller 
mindre spesialiserte helsestasjoner rundt om 
i landet er et av tilbudene de benytter seg av. 
Det at SUSS-telefonen og andre liknende 
telefontjenester blir nedringt i åpnings-
tidene, er med på å bekrefte inntrykket: 
Ungdom lurer på mye og ønsker å ha 
ansvarlige voksne å snakke med.

Mange av problemstillingene til denne 
aldersgruppen kretser omkring temaene 
seksualitet og samliv. I Norge eksisterer det 
få metodebøker på dette feltet. Bekaert & 
White har forsøkt å lage en slik. Forfatterne 
er sykepleiere og har arbeidet med ungdom 
og seksuell helse.

Dette er en håndbok for alle som arbeider 
klinisk med reproduktiv helse. Den er 
primært tiltenkt sykepleiere, men vil også 
passe for leger og annet helsepersonell som 
jobber med ungdom i det daglige. Den 
dekker flere områder og oppfordrer til en 
holistisk tenkemåte innen feltet ungdoms-
helse. Viktigheten av et integrert seksual-
helsetilbud til ungdom poengteres. Det er 
to deler – en som omhandler prevensjon 
og en om seksuell helse, der seksuelt over-
førbare infeksjoner står sentralt – begge 
i utpreget kokebokstil. Lurer du for 
eksempel på hvordan du skal legge inn eller 
fjerne en p-stav, får du dette punktvis 
forklart – rikt illustrert. Til hvert kapittel 
hører en oppdatert, lett tilgjengelig og godt 
utarbeidet referanseliste. Du lærer dessverre 

ingenting om hvordan du skal kommunisere 
med ungdom.

Da dette er et engelsk produkt, er det 
engelske medikamentnavn, engelske koder, 
engelsk ordliste bakerst og engelske 
behandlingsforslag. Dette betyr at leseren 
ikke alltid kan følge teksten slavisk, man 
må nok belage seg på å skjele til norske 
behandlingsregimer og norske p-pille-
merker underveis.

Alle som har et seriøst engasjement 
i ungdomsarbeid, burde følge Bekaert & 
Whites henstilling om å tenke holistisk. 
Denne tanken synes jeg ikke blir godt nok 
fulgt opp i boken, men som en start på 
bevisstgjøring omkring fagfeltet ungdoms-
helse er den god. Dette er en nyttig guide 
for den som ikke er kjent med feltet og en 
kjapp referanse for den som er mer erfaren. 
Det er et stykke frem før vi virkelig kan 
snakke om en holistisk tilnærming til 
ungdom, men denne boken er ett skritt 
i riktig retning. Den kan være et nyttig 
supplement på helsestasjonen, men vil ikke 
kunne erstatte andre metodebøker tilpasset 
norske forhold.
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