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Den er imidlertid mindre aktuell for dem
som stiller kritiske spørsmål til rådene vi
leger gir. Gjennom Internett, pasientforeninger og andre kilder har pasienter tilgang til
store mengder alternativ informasjon. Som
i det meste som finnes av pasientinformasjon, er det heller ikke her mulig å finne ut
hva som er grunnlaget for rådene som blir
gitt. Hvilke råd er solide, basert på vitenskapelig forskning og faglig konsensus, og
hvilke er mer av typen «det går an å forsøke»? Denne innvendningen gjelder både
de generelle rådene og rådene om alternativ
behandling. Det gis heller ingen informasjon
om hvilken effekt pasientene kan forvente
ved å følge rådene. Flere av rådene kan
diskuteres.
Boken fungerer imidlertid godt i et tradisjonelt format, der den paternalistiske legen
gir råd til pasientene. Mange pasienter er
fornøyde med dette. Den har åpenbart et
stort marked, og kan anbefales som en
tradisjonell legebok for dem som ønsker
en slik.
Signe Flottorp
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Oslo
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Som leger er vi lært
opp til å se på døden
som en naturlig del
av livet, og jo tettere
den er en del av vår
arbeidsdag desto
mer må vi skjerme
oss for de følelsesmessige implikasjonene – at døden
representerer et tap
av en elsket venn,
en ektefelle, en far, en mor, et søsken. Og
hvor lett er det ikke å «glemme» den vanskelige samtalen med barna?
Atle Dyregrov har skrevet en håndbok
for voksne som kommer i kontakt med barn
som sørger. Det første kapitlet er en generell innføring i barns sorg og krisereaksjoner, det andre går mer i dybden i forhold
til særlige situasjoner, som tap av foreldre,
søsken, besteforeldre og venner samt et
avsnitt om barn og selvmord. Deretter
følger et kapittel om barns sorg på ulike
alderstrinn, om hva som kan gjøre sorgen
verre og om ulike reaksjonsmønstre hos
gutter og jenter. De følgende kapitlene gir
praktisk veiledning for håndtering av ulike
situasjoner, som omsorg for barn i sorg
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og krise, retningslinjer for ivaretakelse av
barns behov, håndtering av dødsfall i barnehage og skole, krisebehandling eller sorgterapi for barn, sorggrupper og til sist om
å ta vare på seg selv som hjelper. Fremstillingen er illustrert med barnetegninger og
alle kapitlene har små kasuistikker hentet
fra forfatterens omfattende erfaring med
barn i sorg og krise.
Det er en liten bok, men ingen lettvekter
og slett ikke en bok man kan lese fra perm
til perm uten å måtte legge den fra seg innimellom. Baksideteksten fremholder at
dette er en bok som «vil være nyttig både
for foreldre, besteforeldre og andre voksne
som har ansvar for barn som opplever sorg,
og dessuten lærere, førskolelærere og andre
som i sitt yrke møter barn i sorg». Denne
anmelder er noe i tvil om det ikke er et litt
for stort prosjekt å formidle denne viktige
kunnskapen om barn innenfor en og samme
ramme både til sørgende foreldre/besteforeldre og til dem som skal ivareta grupper
av barn og organisere sørgehøytideligheter.
Selv om språket er enkelt, er stoffet tungt
og til dels så detaljert at den siste delen blir
mer til en fagbok for lærere og førskolelærere enn en hjelp til foreldre, og som leser
oppfatter jeg at forfatteren henvender seg
mer til fagpersoner enn til nære pårørende.
For leger og annet helsepersonell gir
boken uvurderlig kunnskap på et forsømt
område. Den har dessuten henvisninger til
nyttige nettsteder og til anbefalt skjønnlitteratur for barn og ungdom.
Jannike Engelstad Snoek
Ungdomspsykiatrisk akuttenhet
Ullevål universitetssykehus
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Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse
(NOA) ved Statens
arbeidsmiljøinstitutt som ble opprettet i fjor «for
å samle, bearbeide
og formidle data om
norske sysselsattes
arbeidsmiljø og
helse i Norge», har
levert sin første rapport. La det være sagt med en gang, dette er
en grundig, nøktern og meget velskrevet
publikasjon som det var en fryd å lese.

Sammenhengen mellom arbeidsmiljø og
helse har hittil vært dårlig dokumentert og
lite påaktet i Norge. Arbeidstilsynets statistikk over yrkesskader og yrkessykdommer
gir et så feilaktig bilde av forekomsten av
arbeidsrelatert sykelighet at den gjør mer
skade enn gagn. Statistikken over yrkessykdommer viser antall tilfeller meldt av lege,
og så lenge færre enn 5 % av legene deltar
i meldesystemet, er det ikke rart tallene blir
som de blir.
NOAs rapport gir håp om bedring. Etter
innledningen følger 12 kapitler som dels
belyser arbeidsmiljøforhold av fysisk, kjemisk, psykososial og ergonomisk art, dels
er viet omtaler av arbeidsrelaterte helseproblemer, sykefravær og -nærvær, arbeidstidsordninger, skaderisiko, arbeidsskader og
forebyggende arbeid. Rapporten bygger
i stor grad på Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser om arbeidsmiljø fra
2003, men har også med data fra andre
kilder, som NAV, forsikringsselskaper,
Petroleumstilsynet og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Personlig ble jeg mest overrasket
over tall fra NAV over antall godkjente
yrkessykdommer, etter diagnose, fra 2004.
Det er mulig etaten har offentliggjort slike
tall tidligere, men i mine 30 år i faget har
det i så fall gått meg hus forbi. Påfallende er
det også å se forskjellen i meldefrekvens til
henholdsvis Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Frekvensen til Petroleumstilsynet
er 15 ganger større for menn og hele 46
ganger større for kvinner.
Rapporten bringer et vell av data. Tabellene er oversiktlige og teksten presis. Definisjoner og hovedpunkter er samlet i egne
tekstbokser som gjør at presentasjonen blir
lett å følge, også for dem som ikke arbeider
med arbeidsmiljøspørsmål til daglig. Dessuten er det et utmerket sju siders sammendrag. For den som ønsker seg enda mer
stoff, bygger dette «Faktaoverblikk» på en
Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007
som kan finnes på www.stami.no/noa.
Alle som steller med helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil ha nytte av rapporten. Det
er å håpe et den også blir lest av politikere
og myndigheter som trenger forståelse av
at arbeidslivet er en spesielt god arena
for forebyggende helsearbeid. Alle leger
i førstelinjetjenesten og de i andrelinjen
som behandler arbeidstakere, vil også ha
interesse av rapporten. Den gir et presist
bilde av mange sider ved norsk arbeidsliv
som pasientene deres påvirkes av.
Håkon Lasse Leira
Arbeidsmedisinsk avdeling
St. Olavs Hospital
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