
1018 Tidsskr Nor Legeforen nr. 10, 2009; 129

PERSPEKTIV OG DEBATT   Anmeldelser    

Teksten er utformet som et kurs, utar-
beidet ved Dalane distriktspsykiatriske 
senter i Stavanger, og er brukt som støtte 
ved siden av annen behandling, som medi-
kamenter og individualterapi. Kurset er 
drevet som smågruppeundervisning, 
lederne er ansatte med pedagogikk eller 
ergoterapi som bakgrunn. Forfatterne er 
norske, men de bruker likevel mange 
engelske begreper, bl.a. «mindfulness», 
og ukjente ordkonstruksjoner som f.eks. 
«mindfulness-ferdigheter». Dette er et klart 
minus, gitt den overføringsverdi dette kurs-
opplegget kunne ha hatt.

Jeg tviler ikke på at kurset fungerer 
utmerket hjemme i Stavanger, men jeg 
tviler på om heftet formidler nok kunnskap 
til at andre fagmiljøer kan ha særlig nytte av 
å bruke det. Utgivelsen er intern i sin form, 
samtidig som bruk av fremmede begreper 
bidrar til at nye kursledere nok vil ha store 
utfordringer med å gjøre denne manualen til 
sin egen. Som selvhjelpsbok fungerer den 
ikke.

Dalane DPS har satt i gang et prisverdig 
undervisningsopplegg for sine pasienter. 
Andre poliklinikker kunne antakelig med 
fordel sette i gang med tilsvarende opplegg. 
Men jeg tror at poliklinikkene må finne sin 
egen form på et slikt undervisningsopplegg 
dersom det skal fungere godt. Derfor må jeg 
dessverre konkludere med at det er mye 
bortkastet energi som er lagt igjen mellom 
de stive permene.

Synnøve Bratlie
Synnøve Bratlies spesialistpraksis
Oslo
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Bore RR, red.
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Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2007. Pris NOK 300
ISBN 978-82-537-7293-6

På liv og død består 
av 16 artikler for-
delt på sju tema-
bolker og gir sma-
kebiter om helse-
statistikk og 
helsetilstand 
i Norge i perioden 
1800–2005. 
Redaktøren håper 
at dette vil øke for-
ståelsen for deler av 
norsk medisinsk 

historie. Boken har et godt språk, oversikt-
lige tabeller og figurer og er rikt illustrert.

Først er det et temakapittel om oppret-
telse og utvikling av den offisielle helsesta-

tistikken. Det andre temakapitlet om døde-
lighet og dødsårsaker er tredelt. Den første 
artikkelen gir en oversikt over dødelighet 
under demografisk og epidemiologisk over-
gang og etterfølges av en artikkel om utvik-
lingen når det gjelder voldsomme dødsfall. 
Den tredje artikkelen bidrar til ny kunn-
skap. Ved bruk av arkivmateriale som var 
lukket inntil 2005, viser Robert Lalla at 
hvert femte utenriksdødsfall i årene 
1939–45 som tidligere har vært kodet som 
krigsdødsfall, ikke var relatert til krigen. 
Lalla antar at 7 000 døde, men arkivene inn-
holder kun informasjon om 6 200 personer. 
Frontkjempere og nordmenn som tjeneste-
gjorde i marinen er trolig blant de under-
registrerte.

I det tredje temakapitlet, om variasjon 
i dødelighet, er det først en oversiktsartikkel 
om sosial ulikhet i helse, deretter presen-
teres en ny analyse om dødelighet i by 
og land. Jens-Kristian Borgan konkluderer 
med at livet historisk sett var farligere 
i byene enn på landet, og at trangboddhet 
i byene ga høyere risiko for å dø av tuber-
kulose og andre infeksjonssykdommer. 
Det er imidlertid flere faktorer enn trang-
boddhet som var av betydning for utvik-
lingen fra smitte til klinisk sykdom (lunge-
funn) og død. Knut Liestøl, Steinar Tretli, 
Aage Tverdal og Jan Mæhlen viser f.eks. 
i fjerde temakapittel om sykdom at det 
i Oslo var en tuberkulosedødelighet på linje 
med landsgjennomsnittet og at dødelig-
heten var lav i forhold til smitte og lunge-
funn. Dette går imot forestillingen om 
tuberkulose som spesielt dødelig i byene. 
Risikoen for å bli smittet av sykdommen 
var riktignok høyere blant borgere og arbei-
dere i Oslo enn blant bønder på Hede-
marken (figur 5, s. 129), men ernærings- 
og sykdomshistorie – som varierer med 
sosial status – var også viktige faktorer for 
å forklare forskjeller i smitterisiko, klinisk 
sykdom og dødelighet. Dersom Jens-Kris-
tian Borgan hadde kontrollert for sosioøko-
nomiske karakteristika, kan det hende at 
trangboddhet i byene hadde fremstått som 
mindre farlig og at dødelighetsforskjellene 
mellom by og land i stor grad kunne for-
klares med sosial ulikhet. I tillegg til artik-
kelen om tuberkulose finnes i fjerde tema-
kapittel også et bidrag til psykiatrihistorien.

Femte temakapittel består av tre artikler. 
Den første av disse handler ikke om fore-
byggende helsearbeid, som overskriften 
lover, men er derimot en oversiktsartikkel 
om årsaker til variasjon i høyde blant 
rekrutter. De to andre inneholder intervjuer 
med henholdsvis Aina Schiøtz, medfor-
fatter av tobindsverket Det offentlige helse-
vesen i Norge 1603–2003, og Kjell Bjar-
tveit, tidligere leder for Statens skjermbil-
defotografering. Sjette temakapittel 
beskriver den historiske utviklingen innen 
behandling i primær- og spesialisthelsetje-
nesten og utviklingen av forskjellige typer 
sykehus. Det hele avsluttes med to kapitler 

om det offentliges rolle innen tannhelse 
og helseutbygging.

Alt i alt er På liv og død vellykket. Den 
bidrar til økt forståelse for noen aspekter 
ved norsk helsehistorie. Artiklene er imid-
lertid svært varierende i form og kvalitet – 
det er alt fra beskrivelser av tilgjengelige 
historiske helsedata via intervjuer og bidrag 
uten klar problemformulering til gode 
oversiktsartikler og ny forskning styrt av 
spørsmål i forskningsfronten. Det er uklart 
hvem man henvender seg til, men trolig 
appellerer På liv og død mer til generelt his-
torieinteresserte enn til faghistorikere. Når 
det er sagt, kan den likevel egne seg for 
begynnerstudenter i historie, demografi, 
sykepleievitenskap eller medisin.

Svenn-Erik Mamelund
Divisjon for psykisk helse
Avdeling for helseovervåking og forebygging
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Håndbok i livsstyrketrening1018-9

Stubhaug B.
Når livet røyner på
Livskriser og meistring. 95 s. 
Oslo: Det norske samlaget, 2008. Pris NOK 249
ISBN 978-82-521-7082-5

Livskriser kan dreie 
seg om motgang, 
nederlag og tap. 
Det kan være hen-
delser som opp-
leves som katastro-
fale for den enkelte, 
men som likevel er 
en del av det livet 
byr på for mange. 
Det er i hovedsak 
de normale krisene 
og katastrofene 
mennesker har vært 

rammet av til alle tider som omhandles 
i denne utgivelsen. Innspill til perspektiv og 
mestring er intensjonen. Ekstremt trauma-
tisk stress og overveldende traumer omtales 
i sammenhengen, men er ikke tema.

En av prisvinnerne på fjorårets Film 
Fra Sør-festival var en dokumentar om 
barnesoldaten som skapte seg et voksenliv 
i England. Interessen for musikk hadde 
berget ham. Noen mennesker overlever det 
umenneskelige og ulevelige.

Nettopp troen på vanlige menneskers 
muligheter også i krise og katastrofe preger 
denne teksten.

Bjarte Stubhaug er kjent for sitt forsk-
ningsarbeid om kronisk utmattelse, som tid-
ligere leder av Norsk psykiatrisk forening 
og som kliniker og spaltist.

Her utmerker han seg med en lettfattelig 
fremstilling, vettuge refleksjoner, jordnær 
billedbruk og tilgjengelige strategier. 


