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Nyttig om 
langtidsoverlevende 
kreftpasienter2146

Fosså SD, Loge JH, Dahl AA, red.
Kreftoverlevere
Ny kunnskap og nye muligheter i et 
langtidsperspektiv. 247 s, tab, ill. Oslo: 
Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 325
ISBN 978-82-05-39204-5

Å få en kreftdia-
gnose er for de 
fleste en traumatisk 
opplevelse, og 
mange, også medi-
sinsk kyndige, vil 
umiddelbart se for 
seg det verst tenke-
lige utfall. I dag 
blir imidlertid 
nærmere 60 % 
kurert for kreftsyk-
dommen. Dette 

tilsier at mange lever etter gjennomgått 
behandling. Moderne kreftbehandling er 
mangeartet, og mange vil gjennomgå både 
kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling. 
Vår kunnskap om langtidsbivirkningene har 
vært begrenset, men i de senere år er oppføl-
ging og etterkontroller satt i system. I Norge 
har vi et fortrinn når det gjelder forskning på 
kreftoverlevere grunnet Kreftregisterets sys-
tematiske datainnsamling gjennom mer enn 
50 år og våre muligheter til å følge disse 
pasientene i behandlings- og oppfølgings-
tiden i mange år. Kreftoverlevere er den 
første utgivelse på norsk som systematiserer 
vår viten om seneffekter etter kreftbehand-
ling, og forfatterne skal ha honnør for å ha 
samlet ny kunnskap i en lærebok.

Hva er definisjonen på en kreftoverlever 
– ett års overlevelse, fem års overlevelse 
eller at man faktisk er biologisk kurert for 
kreften? Begrepet forstås noe ulikt, men her 
omhandles hele tidsperioden etter at pri-
mærbehandlingen er avsluttet. Dette gjør 
at boken spenner vidt, fra beskrivelse av 
primær kreftbehandling til langtidseffekter 
etter stråling, med oppfølgingstid på mange 
år. Vi vet at langtidseffektene av stråling 
kan være store, hvilket gjør at man legger 
stor vekt på at primærbehandlingen skred-
dersys med det for øye å minimalisere den 
innledende kreftbehandlingen, hvis man 
kan. Behandlingen av f.eks. testikkelkreft 
og lymfekreft er strukturerte protokoller og 

behandlingsopplegg som tester ut redusert 
intensiv kjemoterapi og strålebehandling, 
gitt ut fra prediktive faktorer.

Mange kreftpasienter opplever betydelig 
utmattelse (fatigue) etter gjennomført 
behandling. Disse symptomene er ikke lett 
å forklare, og som regel er det få eller ingen 
objektive funn. Forfatterne diskuterer dette 
fenomenet grundig, men vi mangler fortsatt 
kunnskap om metoder for forebygging og 
håndtering av disse senplagene.

Kreftoverlevere er først fremst rettet mot 
helsearbeidere, men pasienter og pårørende 
er også en målgruppe. Tre kapitler som 
omhandler fysisk aktivitet, ernæring og 
trygdeytelser er godt skrevet og vil være 
nyttig lesning for disse. Alt i alt må man si 
at denne utgivelsen dekker et behov.

Stein Sundstrøm
Klinikk for kreft og hudsykdommer
St. Olavs hospital

Svakt om tinnitus2146

Thomassen S.
Selvhjelp ved tinnitus
Hvordan mestre plagsom øresus. 148 s. 
Oslo: Tinnitus-Tips, 2009. Pris NOK 195
ISBN 978-82-929-3703-7

Forfatteren har på 
eget forlag utgitt 
en veiledning 
i selvhjelp for per-
soner med øresus. 
Bakgrunnen er at 
han selv har ned-
satt hørsel og 
øresus. Han er 
elektroingeniør og 
har de senere år 
drevet med infor-

masjon og kursvirksomhet om problemet.
Selvhjelpen bygger på en nevrofysiolo-

gisk forståelse av tilstanden. Thomassen 
formidler Jastreboffs metode for omlæ-
ringsbehandling, som har som mål at øre-
susen skal oppfattes som betydningsløs 
og ufarlig. Videre inngår kognitiv atferds-
terapi, med avspenning, remodellering av 
tanker og bruk av utfordrende situasjoner, 
for å bedre den plagedes holdninger til 
problemet. Forfatteren formidler en opti-
mistisk holdning til at noe kan gjøres for 
å redusere ubehaget ved hjelp av de anviste 

metodene, men han legger stor vekt på at et 
godt resultat er avhengig av meget stor 
egeninnsats, grundig opplysning og tålmo-
dighet. Han tar avstand fra skrekkhistorier 
og angstskapende informasjon.

Selvhjelp ved tinnitus er skrevet i en 
kåserende stil, og det er mye gjentakelser, 
slang og feil. Informasjonen og veiled-
ningen er formidlet på en uoversiktlig måte 
– det er svært mange henvisninger til andre 
steder i boken, noe som vil vanskeliggjøre 
tilegning av stoffet. Forfatterens mangel på 
medisinsk bakgrunn kommer til syne når 
han skal gjøre rede for den medisinske for-
ståelsen av øresus – bebreidelser mot helse-
personell om manglende kunnskaper om 
tilstanden kunne derfor med fordel vært 
utelatt. Stikkordregisteret på 15 sider er 
ubrukbart fordi sidehenvisningene ikke 
stemmer med pagineringen.

Personer med plagsom øresus finner bra 
veiledning til selvhjelp i denne utgivelsen, 
men bruksverdien ville blitt større etter en 
relativt omfattende revisjon.

Hans H. Elverland
Øre-nese-halsseksjonen
Nordlandssykehuset Lofoten

Nyttig om akuttmedisinsk 
kommunikasjon2146-7

Juvkam PC, Aksnes AO, Dreyer K et al.
Håndbok: Kommunikasjon og samhandling 
i akutte situasjoner
4. utg. 352 s, tab, ill. Bergen: KoKom, 2009. 
Pris NOK 150
ISBN 978-82-8210-010-6

«KoKom» lyder 
den enkle forkor-
telsen for det mer 
krevende Nasjo-
nalt kompetanse-
senter for helsetje-
nestens kommuni-
kasjonsberedskap. 
Kompetansesen-
teret har som 
hovedoppgave 
å monitorere og 

videreutvikle den medisinske nødmeldetje-
nesten i Norge. Dette er en viktig oppgave, 
men aller viktigst er det jo at alle aktørene 
i den akuttmedisinske kjeden kjenner sys-
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temet og kan utnytte det til beste for pasien-
tene. Her vet vi for eksempel at kommune-
helsetjenesten fortsatt har et stykke vei å gå 
før alle legevaktleger er tilgjengelige over 
helseradionettet. KoKom har derfor laget en 
håndbok med beskrivelse av de viktigste 
regler, forskrifter og lover samt struktur, 
funksjon og samhandling i vår nasjonale 
nødmeldetjeneste. Første utgave av denne 
manualen ble utgitt i 2001, den fjerde er nå 
tilgjengelig for en billig penge i trykt utgave 
samt gratis på nett (www.kokom.no).

Boken har en pen layout med fargetrykk 
og illustrasjoner av høy teknisk kvalitet, 
ikke minst takket være god papirkvalitet. 
Det er således klart at utgiveren ikke har 
som mål å tjene penger, prisen tatt i betrakt-
ning. Man får jo kun 7–8 aviser for den 
beskjedne sum som KoKom krever for 
håndboken.

Den er forholdsvis enkel å finne frem i, 
selv om en del av teksten står i så liten skrift 
at mange av oss over 40 nesten trenger 
briller eller lupe for å lese den. Teksten er 
for øvrig grei, men kanskje litt ordrik for 
en håndbok. Utgivelsen er også generelt 
omfangsrik og etter min oppfatning kanskje 
vel omfattende – vedleggene utgjør knapt to 
tredeler. På den ene side er det jo greit å få 
en mengde lover, forskrifter og rundskriv 
samlet, på den annen er jeg redd forfat-
ternes ønske om at dette stoffet skal «bli 
kjent og lett tilgjengelig» ikke blir oppfylt. 
Det er kanskje ikke nødvendig å gjengi et 
rundskriv fra 1992 om krybbedød, pasient-
skadeloven eller retningslinjer for hjerte-
lunge-redning i en håndbok om akuttmedi-
sinsk kommunikasjon. Problemet er jo også 
at det forholdsvis ofte kommer nye rund-
skriv og retningslinjer – eksempelvis fore-
ligger det allerede nye for rekvirering av 
luftambulanse. Kanskje en link til de 
samme via KoKoms hjemmeside hadde 
vært en mer hensiktsmessig måte å finne 
frem til relevante lover ved behov?

Forfatterne er kjente innen det akuttme-
disinske miljø og har god kunnskap om den 
akuttmedisinske hverdag, både i og utenfor 
sykehus. Selv ville jeg ønske at de hadde 
kommet med en del historier som kunne 
illustrert ulike utfordringer innen dette 
området, basert på personlige og rikholdige 
erfaringer.

Akuttmedisinske situasjoner krever godt 
strukturert kommunikasjon uansett hvilken 
teknisk løsning man benytter, og således 
vil mye av innholdet være like aktuelt i et 
fremtidig digitalt kommunikasjonssystem 
som i dagens analoge verden. Utgivelsen 
anbefales således for alle AMK- og LV-sen-
traler samt for kolleger (og andre) med 
ansvar for legevaktorganisering.

Guttorm Brattebø
Akuttmedisinsk seksjon
Kirurgisk serviceklinikk
Haukeland universitetssykehus

Oppvekst med 
en psykiatrisk syk mor2147

Moen GL.
Barns møte med psykisk lidelse
En datters historie. 120 s, ill. Oslo: Cappelen 
Damm, 2009. Pris 268
ISBN 978-82-02-29710-7

Dette er en utgi-
velse for alle som 
møter psykiatriske 
pasienter – i første-
linjen eller i spesia-
listhelsetjenesten. 
Det er ingen lære-
bok, men en sterk 
personlig beretning 
om en oppvekst 
med en psykiatrisk 
syk mor.

I første kapittel gis en beskrivelse av all-
menne erfaringer om hvordan barn av psy-
kiatrisk syke foreldre synes de er blitt møtt. 
Erfaringene blir forsøksvis satt inn i en teo-
retisk ramme. Teorien er på ingen måte fyl-
lestgjørende, men den danner en ramme for 
den personlige beretningen som følger.

I de følgende tre kapitlene beskriver for-
fatteren opplevelsene knyttet til morens 
sykdom, sitt møte med psykiatrien og til sist 
hvordan hun har valgt å bruke sine smerte-
fulle erfaringer på en positiv måte i voksen 
alder.

Hennes tre søsken skriver hvert sitt 
etterord. På den måten understrekes et 
viktig faktum – barn opplever og tolker 
situasjonen på en individuell måte, og for 
å være til hjelp må man lytte seg inn til 
den enkeltes opplevelse.

Alle som kommer i kontakt med – eller 
burde komme i kontakt med – barn av psy-
kiatrisk syke foreldre, skulle lese Moens 
beretning. Hun gir oss et usminket og ærlig 
bilde av hvordan hun opplevde situasjonen 
– uten å forsøke å skjule sin protest og sin 
sikkert avvisende ungdomsatferd. Teksten 
er supplert med dikt og dagboknotater hun 
skrev under oppveksten. Hun legger ikke 
vekt på å gi et komplett bilde av morens 
sykdom, men tegner en troverdig historie 
om å føle seg oversett av morens hjelpere. 
Hun skriver godt, gjentakelser understreker 
noen ganger poengene hennes på en sug-
gestiv måte. Hun legger også inn en rekke 
sitater fra andre som har tatt opp samme 
emne på en måte som supplerer hennes 
egen tekst. Men først og fremst er det det 
personlige uttrykket som gjør inntrykk. Hun 
greier å formidle nyanser uten å virke kla-
gende eller krevende.

Etter å ha lest denne boken tror jeg de 
fleste leger, både fastleger og spesialister, 
vil føle det lettere og om mulig enda mer 
meningsfylt å lytte til og snakke med barn 
av psykiatrisk syke. På side 60 beskriver 
Moen konkret hva hun savnet, og beskri-

velsen kan leses som en huskeliste for fag-
folk. Hun beskriver også hva hun syntes var 
positivt ved sitt møte med psykiatrien.

Skal man trekke frem minussider, må det 
være en noe unyansert beskrivelse av teori. 
Men det spiller liten rolle. Jeg vil gi Barns 
møte med psykisk lidelse min anbefaling 
som et gripende dokument og en lærerik 
beskrivelse av det å vokse opp med en 
psykiatrisk syk mor.

Berit Grøholt
Institutt for psykiatri
Universitetet i Oslo

Håndbok om årsaker til 
og mestring av stress2147-8

Wilkinson G.
Forstå stress
156 s, ill. Oslo: Exlibriz, 2008. Pris NOK 99
ISBN 987-82-8173-049-6

Denne utgivelsen 
er myntet på dem 
som føler seg 
stresset og vil for-
stå mekanismene 
bak slik at de kan 
gjøre noe med det. 
I forordet heter det 
at fordi så mange 
legekonsultasjo-
ner dreier seg om 
stressrelaterte pla-
ger, er det behov 
for en håndbok. 

Denne er ikke spesielt skrevet for og heller 
ikke spesielt egnet for helsepersonell.

Den er lettlest og foreligger i lomme-
format med solid plastomslag, noe som gjør 
den egnet til hyppig bruk. Illustrasjonene er 
på tegneserienivå, men treffende og gode. 
Forstå stress, som er en oversettelse av en 
engelsk håndbok, er en av flere i en serie 
om helsespørsmål fra Familielegen. Forfat-
teren er psykiater.

Det er kapitler om årsaker til og takling 
av stress, balanse mellom stress og mest-
ring, beskyttelse mot stress, selvhjelp, få 
hjelp og «falske venner» (god betegnelse 
på alkohol, røyk, stoff og piller som stress-
dempere). Dessuten er det en liste med 
nyttige adresser.

Forfatteren poengterer betydningen av 
bevisstgjøring av ulike komponenter av 
stressopplevelsen for å få til bedre løsninger. 
Inspirert av oppmerksomhetstrening og kog-
nitiv forståelse gir han mange gode råd om 
hvordan man bedrer evnen til å takle stress, 
dog av og til såpass forenklet at man kan 
glemme at det dreier seg om problemstillin-
ger som kan være meget komplekse og vans-
kelige å håndtere for folk. Man kan lese at 
graden av stress hos en person ses best av de 




