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Dette materialet 
består av to skrin 
som er laget over 
samme lest. De har 
hvert sitt hefte hvor 
tekstens første del 
er myntet på for-
eldre og andre 
hjelpere, deretter 
er teksten rettet 
mot barn i alderen 
8–12 år og ungdom 
13–18 år. Skrinene 
inneholder også en 
rød plastfigur, som 
kan representere 
plagsomme eller 
skremmende tan-
ker, og en grønn 
plastfigur, som kan 

stå for hjelpsomme tanker, f.eks. «jeg kom-
mer til å greie det». Videre er det en blokk 
«hjelpehender» for utfylling. Dette er et ark 
med tegning av en hånd, med overskrifter 
som viser hvilke kategorier det er lurt å skille 
mellom: Hva skjer? (tommelfinger), Følelser 
(pekefinger), Rødtanker (langfinger), Grønn-
tanker (ringfinger), Hva kan jeg gjøre? (lille-
finger) og Hvem kan hjelpe meg? (hånd-
flate). Hånden skal være et hjelpemiddel når 
tanker og følelser blir vanskelige og uover-
siktlige. Forfatteren oppfordrer den voksne 
som skal bistå barn, til å øve selv før hun/han 
hjelper barnet. I heftet gir hun råd om hvor-
dan man best kan gjøre dette.

Forfatteren er psykologspesialist. Teks-
tene hennes er kanskje litt «snusfornuftige», 
men logisk bygd opp og lette å lese. Tegnin-
gene til industridesigner Per Finne følger 
teksten. De er morsomme og appellerer til 
barn, men for eldre tenåringer kan de nok 
oppfattes som litt barnslige.

Dette materialet bygger på prinsipper for 
kognitiv terapi som vi vet kan være nyttige 
i behandlingen av psykiske lidelser, bl.a. 
angst og depresjon. Men utover å navngi 

norske fagfolk som har fungert som referan-
segruppe, inneholder heftene ingen littera-
turreferanser eller informasjon om annet til-
gjengelig materiale, beregnet på voksne som 
ønsker å hjelpe barn til å mestre følelses-
messige vansker på en hensiktsmessig måte.

Jeg er i tvil om foreldre til barn som ikke 
har spesielle problemer, vil bruke dette 
materialet. Likevel mener jeg at stoffet kan 
gi noen hver ideer om hvordan de kan 
hjelpe barn, ikke bare ved å trøste, men ved 
å bidra til at barna kan se situasjonen fra 
nye sider, finne løsninger og bli bevisst 
hvor de kan hente støtte og hjelp. Samlet 
sett oppfatter jeg derfor heftene som poten-
sielt nyttige. Barn som har positive forvent-
ninger og tendens til å tolke det som skjer 
på en positiv måte, vil nok generelt være 
mer tilfreds og ha mindre risiko for å få 
psykiske symptomer, men så spørs det 
i hvilken grad slike egenskaper er noe 
man kan trene opp?

Det er vel dette som er målet med hef-
tene, som nok egner seg best brukt i første-
linje psykologisk tjeneste eller i grupper, 
f.eks. på helsestasjonen der metoden kan 
presenteres av noen som kan den, stoffet 
kan diskuteres, og foreldre, barn og 
ungdom kan ta materialet med hjem og fort-
sette å bruke det hjemme. Men det kan også 
være greit at leger, som møter barn og unge 
i sin kliniske virksomhet, kjenner til dette 
materialet og kan henvise til det der det er 
indisert.

Inger Helene Vandvik
Slependen
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Målgruppen er 
dem som arbeider 
med forskjellige 
aspekter av repro-
duksjonsmedisin 
og har interesse av 
å holde seg orien-
tert om den nyeste 
utviklingen innen 
forskning, utvik-
ling og anvendelse 
av embryonale 

stamceller. Boken består av fem seksjoner 
(I-V), som er bygd opp rundt et spesielt 
tema og består av flere velskrevne, vel-
dokumenterte og fint illustrerte artikler, 
totalt 21.

De fire første seksjonene er en oppdate-
ring av den første utgaven (2007) og inne-
holder artikler som diskuterer stamcellers 
potensial i forhold til utviklingen av 
gameter, trofoblast- og endometrial celler 
som muligens kan anvendes i nye måter 
å behandle infertilitet på i fremtiden. I sek-
sjon V tar forfatterne for seg forskningsut-
viklingen basert på humane embryonale 
stamceller. Her rapporterer man fra studier 
om hvordan humane embryonale stamceller 
(human embryonic stem cells, hESC) kan 
anvendes til å studere embryoimplantasjon 
ved å benytte seg av in vitro-modeller, 
og hvordan man kan utvikle embryonale 
stamceller uten å måtte bruke overtallige 
humane embryo, som kan være etisk beten-
kelig for mange. Det kan være mulig 
å anvende andre prosedyrer slik som 
omprogrammering av somatiske celler, 
oocyttaktivering, embryobiopsier, som ved 
preimplantatorisk genetisk diagnostikk 
(PGD), eller ved kjerneoverføring (terapeu-
tisk kloning).

Utfordringen er å dyrke embryonale 
stamceller og utvikle celler/vev for mulig 
bruk i behandling basert på regenerativ 
medisin. Sykdommer som er kandidater for 
slik behandling i fremtiden, inkluderer hjer-
tesykdommer, diabetes og nervesystems-
sykdommer slik som Parkinsons sykdom. 
Begrensende faktorer ligger på utviklingen 
av embryonale stamcellelinjer og deres 
potensial til å utvikle seg til nye, differen-
sierte celler som kan erstatte eller reparere 
skadet eller sykt vev.

Dette verket er en fin oversikt og en ver-
difull referansekilde for dem som er interes-
sert i å få innsikt i embryonale stamcelle-
linjer og deres mulige fremtidige anven-
delse i både reproduktiv og regenerativ 
medisin. Jeg vil fremheve kapittel 6 av 
Gosden og medarbeidere, som tar opp to 
kontroversielle rapporter som hevder at 
oocytter fornyes kontinuerlig i løpet av det 
reproduktive livet (1, 2). Dette utfordrer 
konsensusoppfatningen om at den totale 
populasjonen av oocytter i ovariene til pat-
tedyr dannes bare én gang. Påstandene fra 
forfatterne av rapportene blir avkreftet, men 
Gosden konkluderer med at man ikke kan 
utelukke at det eksisterer pluripotente celler 
i ovariene som under spesielle omstendig-
heter kan induseres til å generere nye kim-
celler.

Ritsa Storeng
Kvinne- og barneklinikken
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
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