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på øvelser, instabilitet og hvordan man vur-
derer den enkelte pasient klinisk-funksjo-
nelt.

Boken består av tre hovedkapitler med 
13 underkapitler. Første del omhandler 
vitenskapelig forankring, epidemiologi og 
funksjonell anatomi/biomekanikk. Sist-
nevnte er meget grundig og i stor grad 
basert på forfatterens egen forskning. 
Kapitlet om myter og realiteter knyttet til 
begrepet stabilitet og om hva som hjelper 
av øvelser, er fortsatt høyst relevant. Del 2 
gir en grundig innføring i dagens forsk-
ningsbaserte viten om skademekanismer og 
forebygging, med særlig vekt på sport og 
arbeid, f.eks. løfteteknikker og utholden-
hetstrening. Del 3 omhandler rehabilitering, 
treningsopplegg og øvelser med solide 
begrunnelser. Det er tankevekkende at 
mange råd vi har gitt i årevis kanskje er mer 
til skade enn til gagn, for eksempel tradisjo-
nelle «sit-ups». En god opplysning for bok-
anmelderen, som er et utpreget B-men-
neske, er at man skal være varsom med 
ryggøvelser like etter at man har stått opp 
om morgenen. Og fortsatt gjelder at vi 
stadig bør variere aktivitet, kroppsbelast-
ning og stilling – både når vi sitter, driver 
sport og er på jobb. Særlig synes jeg mange 
av de ergonomiske rådene både er gode og 
kunnskapsbaserte.

Boken er, som forrige utgave, velskrevet, 
oversiktlig og lettlest, selv om stoff- og 
detaljmengden er betydelig, ikke minst 
om funksjonelle og biomekaniske aspekter. 
Referanselisten er omfattende, men i hvilken 
grad den bygger på systematiske søk og vur-
deringer, fremgår ikke.

Om den kliniske hverdagsundersøkelse 
og håndtering tror jeg ikke norske rygg-
klinikere vil finne så mye nytt og nyttig. 
Boken fremstår her noe fragmentarisk og 
omhandler blant annet ikke noe om kom-
munikasjon eller tverrfaglig samarbeid. 
Det siste er ikke minst viktig når det gjelder 
rehabilitering. I så måte finnes det etter mitt 
skjønn andre og bedre alternativer (1, 2).

For alle med spesiell interesse for bio-
mekanikk, skademekanismer og trening/
øvelser kan jeg varmt anbefale også denne 
2. utgaven.

Even Lærum
Formidlingsenheten for muskel- 
og skjelettlidelser
Ullevål universitetssykehus
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Denne boken om 
samtaler med barn 
om de vanskeligste 
hendelser i livet 
som krig, kata-
strofer, sorg og tap 
henvender seg til 
«alle barnevenn-
lige og barnefag-
lige: førskolelæ-
rere, lærere, helse-
søstre, barnevernet, 
foreldre, bestefor-

eldre, onkler, tanter og alle de andre som 
har tid til å snakke med barn». Den er et 
resultat av et samarbeid med Barne- og 
familiedepartementet om veiledning til for-
eldre og fagfolk, utgitt med støtte fra nett-
verket Skal-skal ikke.

Boken består av i alt ni kapitler, der alle-
rede tittelen i første kapittel slår an grunn-
tonen: Respekt for barnets forstand. Kapit-
lene kan leses hver for seg og i tilfeldig rek-
kefølge, og kapittelskillene markeres med 
bilder av tenksomme barn, noe som gir 
boken et tiltalende preg. Det er en liten, 
men ikke lettlest bok. Viktigst er likevel det 
gjennomgående budskapet: Barn tenker, 
barn oppfatter og barn trenger at voksne gir 
dem et verktøy til å forstå og få sammen-
heng i det de erfarer. Samtalen er et slikt 
verktøy, men den må legges på et nivå som 
er tilpasset barnets alderstrinn. Barn blir 
redde når de ikke forstår, og forfatterne 
avslutter med følgende kommentar: «Det 
er ikke skadelig for barn å snakke, og det 
er ikke galt av oss å lytte.»

Forfatterne er seg bevisst at de er kjente 
fagpersoner som brukes mye som rådgivere 
ved kriser og katastrofer, og de deler raust 
av sine erfaringer. Boken oppfyller sin 
intensjon med klare oppskrifter og veiled-
ning, selv om det for denne leser blir 
i overkant mye «vi var der og vi gjorde 
slik».

I en hverdag der mediene eksponerer 
familietragedier og bringer ulykker og kata-
strofer inn i hvert hjem, er det viktig at både 
familie, venner og fagpersoner tør å snakke 
med barn om vanskelige temaer. Etterspør-
selen etter veiledning er stor. Likevel er det 
et spørsmål om ikke denne boken favner for 
vidt. Det legges så stor vekt på samtaler og 
opplegg på skoler og i barnehager at man 
lett kan få følelsen av at det er fagpersoner 
som tar seg av de viktige samtalene med 
barnet. Foreldreperspektivet blir utydelig, 
og det er neppe forfatternes hensikt. 
Hvordan man vinkler samtaler i barne-

grupper og hvordan man møter barnets 
tydelige og utydelige spørsmål hjemme, er 
to ulike ting. Å møte barn i sorg og krise er 
så viktig at man med fordel kunne delt mål-
gruppen i to og laget en egen veileder for 
foreldre/foresatte/nær familie.

Jannike Engelstad Snoek
Senter for psykisk helse barn og unge
Ullevål universitetssykehus
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14 unge mennesker 
forteller om sin 
sorg over å ha 
mistet en som sto 
dem nær. Forfat-
terne har ønsket 
å formidle de unges 
erfaringer for 
å hjelpe andre 
i liknende situa-

sjoner og for å rette oppmerksomheten mot 
hvordan sorg kan arte seg for barn og ung-
dommer. De står frem med personlige histo-
rier, bilde og navn – en form som krever 
personlig mot og varsomhet fra forfatterne. 
Historiene fremstår som svært troverdige, 
direkte i formen og befriende fri for kli-
sjeer. De unges personlige fortellinger gir 
innblikk i de mange ulike uttrykk sorgen 
har: sinne, fortvilelse, utagerende atferd, til-
baketrekning, savn og overveldende tristhet. 
Slike reaksjoner kan prege de unges utvik-
ling og sosiale tilpasning i lange perioder 
og få konsekvenser for skolegang, venne-
relasjoner og psykisk helse, slik flere av de 
unge også forteller om. Noen av historiene 
illustrerer også hvordan praktiske pro-
blemer kan legge en ekstra bør og ansvar 
på unge mennesker i sorg.

Sorg er en normal reaksjon på tap av 
noen som står oss nær, og boken gir på en 
god måte en forståelse for sorg hos unge 
mennesker. Mange av historiene er imid-
lertid dramatiske, og mange av de unge har 
opplevd en svært vanskelig livssituasjon 
i etterkant av tapet. Bistand fra hjelpeappa-
ratet har derfor vært nødvendig for mange 
av dem som står frem, noe som verken er 
nødvendig eller naturlig etter de fleste døds-
fall.

Psykolog Atle Dyregrov avslutter med 
en oppsummering av hovedinntrykkene fra 
historiene som er fortalt, og knytter dem til 
egne erfaringer i møtet med barn, ungdom 
og voksne i sorg. Som viktige kjennetegn 
på sorgprosessen understreker han bl.a. 
mangfoldet i reaksjoner, at det ikke er noen 


