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sene (tid, veiledning, kollegial støtte) for 
god behandler-pasient-relasjon er til stede. 
For egen regning håper undertegnede at 
leger tar utfordringen med å fremme forslag 
til bedre organisering av klinisk praksis 
overfor sykehusadministrasjon og helse-
foretak. Boken er lærerik og gir god bak-
grunn for slik omstilling. Den anbefales 
absolutt.
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Ole Fyrand ga 
i 1987 ut Hudsyk-
dommer, som nå 
foreligger i fjerde 
reviderte utgave. 
Målgruppen er 
medisinstudenter, 
allmennpraktikere 
og andre som 
ønsker en enkel 
og systematisk inn-
føring i hudfaget.

Innledningen er relativt lang og omfatter 
hovedtrekk i dermatologiens historie, med 
særlig vekt på utviklingen av fagfeltet 
i Norge, og det er et kapittel om problem-
basert læring som pedagogisk virkemiddel. 
Deretter følger en oversikt over den friske 
og den syke huden, etterfulgt av et eget 
kapittel om vanlige behandlingsprinsipper. 
Til slutt følger to store kapitler om hen-
holdsvis vanlig og sjeldent forekommende 
hudsykdommer. Boken er velskrevet og 
lettlest, men inneholder ikke litteraturhen-
visninger. Nøkkelkunnskap oppsummeres 
i egne rammer, noe som gjør den lett å finne 
frem i. Det er noen få fotoillustrasjoner av 
primære efflorescenser, men det er ingen 
foto i kapitlene som omtaler de enkelte hud-
sykdommer.

Kapitlet om den normale huden er svært 
summarisk når det gjelder immunologi og 
molekylærbiologi, men dette er heller ikke 
innenfor bokens kjerneområde. Det inne-
holder en kort oversikt over hudens celle-
typer og cellelag, men også mer filosofiske 
betraktninger om hudens betydning for 
mellommenneskelig kommunikasjon.

Seksjonen som omfatter undersøkelse av 
huden og prøvetaking er ikke helt oppda-
tert. Blant annet beskrives ikke moderne 
diagnostikk av genital chlamydia- og her-

pesvirusinfeksjon med amplifikasjonstek-
nikker, selv om disse nå er i allmen bruk.

I kapitlet om generelle behandlingsprin-
sipper vies det relativt stor plass til tradisjo-
nell bade- og smørebehandling, mens nyere 
midler som calcineurinhemmere ikke 
nevnes. Det hevdes at tjærepreparater 
i økende grad brukes som alternativ til 
lokale steroider, noe som neppe gjenspeiler 
dagens dermatologiske praksis. Smal-
spektret UV-B-lys nevnes ikke, selv om 
dette nå er førstevalg ved behov for lysbe-
handling av psoriasis og aktuelt ved en 
rekke andre hudlidelser. I oversikten over 
fysikalske metoder savnes omtale av foto-
dynamisk terapi, som brukes i en viss 
utstrekning i behandling av tumorer i hud.

Kapitlene som omfatter de enkelte hud-
sykdommer er oversiktlige, med tilstan-
denes spesielle kjennetegn i egne rammer 
og inndeling i avsnitt om kliniske funn, 
årsak, behandling osv. Den faglige verdien 
er generelt bra, men behandlingskapitlene 
er ikke alltid helt oppdatert. Imidlertid 
virker inndelingen i vanlige og sjeldnere 
hudsykdommer arbitrær, noe som illustreres 
ved at lepra har fått plass i gruppen av først-
nevnte, mens lichen planus, vitiligo og pru-
rigo defineres som sjeldne.

Boken er, som forfatteren antyder, en 
systematisk og enkel innføring i dermato-
logi på norsk. Som lærebok for medisinstu-
denter er den ikke fullverdig, særlig fordi 
den ikke er godt nok illustrert med foto. 
I allmennpraksis vil den kunne være nyttig 
når det gjelder behandlingsråd og som en 
generell oversikt, men den bør i så fall sup-
pleres med et atlas over hudsykdommer.

Ingeborg M. Bachmann
Hudavdelingen
Haukeland Universitetssjukehus

Slik skal en bok 
om mestring skrives79

Haug MK, red.
Et annerledes utseende
Historier og temaartikler. 118 s, ill. 
Frambu/Oslo/Nesodden: Frambu senter for 
sjeldne funksjonshemninger/Senter for sjeldne 
sykdommer/TRS kompetansesenter for sjeldne 
diagnoser, 2007. Gratis
ISBN 978-82-92913-00-0

Sykdommer som gir et annerledes utseende 
og som attpåtil er svært sjeldne, kan være 
en stor belastning for den som rammes, 
særlig i oppveksten. Slike sykdommer, 
i ansikt, kropp eller hud, stiller store krav 
til mestring, både for foreldrene og for dem 
det gjelder. For leger og annet helseperso-
nell er kravene til innlevelse, kunnskap 
og formidlingsevne tilsvarende stort.

Frambu senter for sjeldne funksjonshem-
ninger, Senter for sjeldne sykdommer ved 

Rikshospitalet og TRS kompetansesenter 
for sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus 
har sammen gitt ut denne boken om sjeldne, 
medfødte tilstander som gir et annerledes 
utseende. Diagnosene omfatter tilstander 
i ansikt og skjelett, bl.a. kraniofaciale mis-
dannelser, dysmeli, osteogenesis imperfecta 
og achondroplasia samt hudlidelser som 
ichthyosis og epidermolysis bullosa. Repre-
sentanter fra seks interesseorganisasjoner 
har vært med på å samarbeide om boken, 
som består av to hoveddeler. I den første 
delen forteller pårørende og personer med 
ulike diagnoser om sine opplevelser og 
erfaringer, omskrevet for ikke å gjøre perso-
nene gjenkjennelige. Historiene dreier seg 
om skuffelser, utrygghet og motgang, men 
enda mer om redefinering, fremtidstro og 
pågangsmot. Hver tilstand omtales kort 
i mer tradisjonell medisinsk forstand i egne 
tekstrammer. Deretter går ulike fagpersoner 
– ingen leger – nærmere inn på sentrale 
temaer fra historiene: funksjonshemning, 
identitet, mestring, kommunikasjon, krise-
reaksjoner, skyldfølelse, sorg, sosialt nett-
verk og søken etter en partner. Holdninger 
til korrigerende kirurgi omtales i et eget 
kapittel.

Denne boken gir umiddelbart et svært 
godt inntrykk: delikat layout, passe lange 
tekster med poengterte titler og ingresser 
og med kloke utsagn som uthevede sitater. 
Inntrykket forsterkes ved nærmere lesing: 
Teksten flyter godt, noe som er viktig for 
å gjøre den leservennlig for så mange som 
mulig. Fagkapitlene er nøkterne uten å være 
belærende. Kapitlet om korrigerende kir-
urgi er balansert og avsluttes med en opplis-
ting av argumenter for og imot å gjøre kir-
urgiske inngrep for å endre et annerledes 
utseende. Boken virker svært godt gjen-
nomarbeidet og redigert.

Som det påpekes i innledningen: Vi står 
ofte lenger unna personer med et annerledes 
utseende, i dobbelt forstand. Dette skyldes 
oftest usikkerhet om hvordan man skal for-
holde seg. For dem med et annerledes utse-
ende blir hvert nytt møte en risiko, der gjen-
tatte negative erfaringer kan føre til en 
følelse av å være uønsket og utestengt. 
Denne boken er nyttig ikke bare for foreldre 
til barn med en diagnose som innebærer et 
annerledes utseende eller for større barn og 
ungdom med slike tilstander. Den kan leses 
av alle og enhver, også leger og annet helse-
personell som har en viktig oppgave i sitt 
profesjonelle virke: å bidra til at alle, også 
personer med et annerledes utseende, kan 
mestre sine liv og sine funksjonshemninger. 
Den bør brukes i medisinstudiet og i andre 
helseutdanninger.
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