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nokså dårlig. Mine to favoritter ble Knut 
Ruyters kapittel om risiko-nytte og frivil-
lighet i forskning med rusbrukere og det før 
nevnte kapitlet om sårbare grupper av Beate 
Indrebø Hovland. Det innlegget jeg savner, 
som antakelig aldri ble bestilt, er et kritisk 
medievitenskapelig innlegg om hvordan to 
seriøse forskningsmagasiner som Apollon 
og Verdt å vite kunne ta så skammelig feil, 
og hvilken konsekvens dette fikk, både for 
resten av medieflokken og ikke minst for de 
impliserte forskerne som hadde fulgt alle 
regler og i stedet for å få støtte og forståelse 
ble beskyldt for å drive med «helt vanvittig 
forskning på narkomane». Her hadde det 
vært spennende med noen refleksjoner fra 
f.eks. Sigurd Allern.

Alle var selvsagt enige om at en intellek-
tuell diskusjon av forskningsetiske prin-
sipper på rusfeltet er både viktig og nyttig, 
men det var nok symptomatisk at feltets 
«hare», ikke-forskeren Ekgren, forlot semi-
naret etter kort tid. Han innså vel kanskje at 
beskyldningene om manglende etikk hos 
forskerne ikke overlevde et kritisk, ikke-
journalistisk søkelys.

Et lite hjertesukk til slutt: Hva er det som 
gjør at etikken rundt forskningen på rusbe-
handling lett kan tenne en offentlig debatt, 
mens prinsippet om å tilby «statsdop» til 
narkomane aldri har fått den offentlige 
etikkdiskusjonen det virkelig hadde for-
tjent?

Olaf Gjerløw Aasland
Legeforeningens forskningsinstitutt
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Mestring av psykoser
Psykososiale tiltak for pasient, pårørende 
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Målgruppen er 
helsefagsstudenter 
og andre som i sitt 
daglige virke skal 
forholde seg til 
pasienter med len-
gevarende psy-
koser. Forfatterne 
er psykologer med 
lang praktisk erfa-
ring i å arbeide 
med pasienter og 

pårørende. Det merkes i det klinisk nære 
språket og i den gjennomgående empatiske 
måten som stoffet fremstilles på.

Det er fire deler. Først beskrives schizo-
freni ut fra et faglig og et pårørende ståsted. 
Deretter gjennomgås på en kritisk måte 

utviklingen av og innholdet i noen psyko-
pedagogiske programmer for familiearbeid, 
og forfatterne unngår å «overselge» disse. 
Deretter går de relativt detaljert igjennom 
hvordan man i praksis arbeider med fami-
liesamtaler, pårørendegrupper og undervis-
ning om psykose, og omtaler svært kort 
kognitiv psykoterapi. Bare ett kapittel 
handler om mestring av symptomer og om 
stemmehøring. Tittelen Mestring av psy-
koser er derfor delvis misvisende for den 
som måtte ønske seg en hel bok om mest-
ring. Ett kapittel handler om rus og psykose, 
ett om tidlig intervensjon, ett om miljø-
terapi og ett om intervensjon i nærmiljøet.

Dette er en typisk innføringsbok som 
egner seg godt for den som akkurat skal 
begynne å arbeide med mennesker som har 
langvarige psykoser. Den vil også være av 
interesse for leger i starten av psykiatriut-
danningen og som en første orientering. 
Ved å lese denne får man et godt og valid 
inntrykk av hva psykososialt arbeid inne-
bærer overfor denne pasientgruppen samt 
får en viss inngang til litteraturen. Man får 
også formidlet en både realistisk og innfø-
lende holdning til pasientene og de pårø-
rende og til hva som kan og ikke kan gjøres 
for disse.

Per J. Wiggen Vaglum
Avdeling for medisinske atferdsfag
Universitetet i Oslo
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Forfatterens inten-
sjon er å nå alle 
som av profesjo-
nelle grunner må 
snakke med barn 
om vanskelige 
livstemaer, som 
egen eller foreldres 
sykdom, skilsmis-
ser og samværs-
ordninger eller det 
å flytte i foster-

hjem. Eksemplene er i hovedsak hentet fra 
sakkyndigarbeid og arbeid i barnevernet og 
målgruppen er først og fremst yrkesgrupper 
innen dette fagområdet.

Som undertittelen sier, vektlegges både 
det systematiske og metodiske i det å sam-
tale samtidig som det gis konkret veiledning 
og råd. Hovedbudskapet er at en samtale 
som skal gi barnet økt innsikt og egenmest-

ring, må være bygd på et dialogisk prinsipp, 
altså en gjensidig turtaking i samtalen, ikke 
den voksnes monolog om hva som er best 
for barnet. Den første og mer teoretiske 
delen er derfor viet nettopp samtalens prin-
sipper og typiske forhold som oppstår når 
det er konflikter og bekymring rundt et 
barns situasjon, og også en gjennomgang av 
barns kognitive utvikling og hvordan barn 
forstår og skaper sammenheng på ulike 
alderstrinn. Utover i teksten blir fremstil-
lingen mindre teoretisk, og til sist kommer 
et kapittel som i hovedsak er praktisk rettet 
og som inneholder konkrete råd.

Forfatterens metodiske tilnærming er 
basert på nitid analyse av videoopptak fra 
barnesamtaler, et hjelpemiddel som gir god 
innsikt i hva som åpner og hva som lukker 
for en god dialog. Han innfører også begre-
pet «triangulering», som innebærer at fag-
personen som snakker med barnet alltid 
må forankre en forståelse også hos barnets 
omsorgsperson, som jo er den som må bære 
dialogen videre når den profesjonelle 
samtalen er avsluttet. Øvreeide skal også 
berømmes for å understreke at velmente 
intervensjoner overfor barn kan få preg 
av omsorgssvikt dersom man ikke ivaretar 
hensynet til barnets nære relasjoner og vik-
tige tilknytningspersoner.

Den teoretiske delen kan til tider virke litt 
språklig tung, i motsetning til den umiddel-
bare nærhet som formidles i de mer praktisk 
rettede avsnittene. Dette er nok mer en prak-
sisbok enn en lærebok, og den vil være nyttig 
i situasjoner der leseren kan veksle mellom 
praktisk arbeid, veiledning og selvstudium. 
Allmennpraktikeren som søker gode råd bør 
begynne med siste kapittel og heller bla til-
bake i teoridelen etter behov.

Jannike Engelstad Snoek
Klinikk for psykisk helse barn og unge
Oslo universitetssykehus, Ullevål
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Dette er en spesiell 
bok, der mennes-
ker med diabetes 
gir sterkt person-
lige budskap om 
sitt liv med syk-
dommen i relasjon 
til familie, venner, 
kjærester og helse-

personell. Det er stemmer til enkeltmennes-
ker vi hører, og det disse modige mennes-




