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Samtlige forfat-
tere er etablerte 
forskere, med 
utstrakt erfaring 
når det gjelder psy-
kologiformidling. 
Baddeley og 
Eysenck er fra 
Storbritannia, 
Anderson fra USA. 
Deres bakgrunn 

gjenspeiles i stoffbehandling og stoffvalg, 
men reflekterer samtidig den engelsk-ame-
rikanske føringen i dagens psykologi.

Hukommelse inngår på en eller annen 
måte i de fleste former for kognisjon (hvor 
man med «kognisjon» mener tankevirk-
somhet i bred forstand). Det kan derfor 
være vanskelig, kanskje uheldig, å skille 
skarpt mellom hukommelse og annen kog-
nisjon. Noen forskere understreker i hen-
hold til dette de allmenne hukommelses-
prosesser som er aktive i de fleste former 
for kognisjon. Andre fremhever de for-
skjeller som finnes mellom kognisjon og 
hukommelse, eller de forskjeller som måtte 
finnes innen hukommelse, for eksempel 
måter å huske på. Baddeley, Eysenck og 
Anderson orienterer seg på den sistnevnte 
måten. I teksten vises gjennomgående til 
ulike «hukommelsessystemer», uten at det 
presiseres hva begrepet «system» i den for-
bindelse innebærer.

I forordet begrunner forfatterne hvorfor 
de har valgt å stå for hver sine av de 16 
kapitlene og ikke gått sammen om en felles 
redigert fremstilling. Resultatet bærer preg 
av dette valget. Stoffbehandlingen er i flere 
kapitler blitt noe rapsodisk. Med sitt store 
omfang dekker Memory de områder en 
nåtidig presentasjon av hukommelsespsy-
kologien er forventet å behandle – med ett 
unntak. Det er påfallende at ferdigheter 

(skills) ikke er nevnt i emneregisteret. 
Hvorfor ferdigheter (f.eks. det å sykle, 
skrive, lese eller svømme) ikke glemmes 
like lett og raskt som annen og da særlig 
meningsbærende informasjon (f.eks. 
tekster, beskjeder, bilder) og hva denne for-
skjellen betyr, det får leserne vite lite om.

Men ellers gir boken god dekning av sitt 
stoffområde. Behandlingen er vitenskapelig 
sett førsteklasses. Den inneholder blant 
annet et svært godt kapitel om motivert 
glemsel, et tema som inntil nylig har ligget 
i psykoanalytisk preget dvale. Også kapitlet 
om hukommelse hos barn inneholder mye 
godt og interessant stoff. Begge disse for-
midler kunnskap som er av praktisk verdi 
som ikke er like fortrinnlig behandlet 
i dagens gjengse hukommelsestekster. Men 
som sagt er uheldigvis andre kapitler noe 
mer ustrukturerte i fremstillingen, og pro-
duktet ville vært tjent med at forfatterne 
hadde brukt mer tid og innsats på koordi-
nering av sine bidrag.

For den som ønsker en bred og forholdsvis 
lettlest innføring i dagens hukommelsespsy-
kologi, vil Memory alt i alt neppe være et 
dårlig valg. Den kan leses med utbytte av 
lesere uten spesiell vitenskapelig kompe-
tanse, selv om det generelt virker som forfat-
terne har hatt lærebokens funksjon som mål-
setting, og da det engelske universitetssys-
tems lavere trinn som målgruppe.
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Denne læreboken er skrevet for leger under 
utdanning i kirurgi eller onkologi. Gjennom 
14 kapitler går forfatterne systematisk 

igjennom alle aspekter ved brystkreftsyk-
dommen. De omtaler også profylaktisk 
mastektomi, lymfødem, Pagets sykdom, 
fyllodetumor og mannlig brystkreft.

Hvert kapittel er bygd opp rundt samme 
mal: Et pasienttilfelle blir presentert med 
sykehistorie, kliniske funn og resultatene av 
relevante undersøkelser. Dette gir grunnlag 
for en vurdering av den mest optimale kir-
urgiske behandlingen. Etter dette kommer 
det en gjennomgang av operasjonsprepa-
ratet med beskrivelse av histologiske og 
immunhistokjemiske undersøkelser. En 
tverrfaglig vurdering av denne informa-
sjonen munner ut i en anbefaling av optimal 
onkologisk behandling. Det videre behand-
lingsforløpet og annen relevant oppfølging 
blir beskrevet. Leseren får en omfattende 
diskusjon om behandlingen sett under ett.

Det vitenskaplige grunnlaget som eksi-
sterer for de valg som er tatt underveis, blir 
beskrevet. Hvert kapittel avsluttes med hen-
visning til liknende problemstillinger i de 
andre kapitlene, og det gis en liste over rele-
vante læringsmål.

Denne læreboken er skrevet for engelske 
og amerikanske forhold, der mer av 
behandlingen bestemmes av den enkelte 
lege. I Norge har vi nasjonale behandlings-
anbefalinger som er gitt av Norsk Bryst 
Cancer Gruppe (NBCG). Disse skal til 
enhver tid følges av de leger som behandler 
pasienter med brystkreft. Noen av behand-
lingsanbefalingene i boken er omdiskutert 
i Norge. Dette gjelder blant annet hormon-
behandling av premenopausale kvinner. 
Forfatterne anbefaler i flere av tilfellene 
ovarial suppresjon som adjuvant behand-
ling.

Til tross for ovennevnte reservasjon vil 
jeg anbefale boken til leger som interesserer 
seg for brystkreft. Diskusjonsdelen i hvert 
avsnitt er meget bra. Viktige studier blir 
presentert og kommentert, og alle varianter 
av brystkreftsykdommen blir godt 
beskrevet.
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