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   ANMELDELSER
     

Per Vaglum’s bog er meget anbefalel-
sesværdig. Ved de nordiske medicinske 
fakulteters ruskurser for nye medicinske 
studenter, og ved lægeforeningernes post-
graduate etik-kurser, burde bogen i natio-
nalsprogene være obligatorisk pædagogisk 
materiale. Det vil formentlig gå kursist-
læserne som anmelderen: Begynder du læs-
ningen, må du regne med, at der ikke er 
bremsevæske i dit intellektuelle system.

Povl Riis
Københavns Universitet

En «må-ha-bok» 
om kommunikasjon 
i helsefagene179

Thornquist E.
Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver 
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2009. Pris NOK 425
ISBN 978-82-05-38719-5

Det er ikke ofte 
man som anmelder 
har gleden av 
å kunne omtale 
annenutgaven av en 
bok hele 11 år etter 
at man i samme 
tidsskrift ga uttrykk 
for sin begeistring 
for førsteutgaven 
(1). Det er en type 
validering av gang-

synet man sjelden får. Den holdt mål! Og 
dertil i en slik grad at den ikke bare nå blir 
utgitt igjen, men er utvidet med hele 100 
sider! Forlaget har altså gitt forfatteren større 
armslag. Det borger for kvalitet.

Temaet er, som i første utgave, alle 
aspekter ved fenomenet kommunikasjon 
slik det utspiller seg i behandlingsfagene – 
mellom enkeltpasienter og den enkelte 
behandler i klassiske medisinske møter, 
behandlere imellom i faglig drøfting, over 
linjeskillene i helsevesenet og mellom 
pasienter og store organisasjoner, som 
hjemmebaserte tjenester, sykehus, helse-
myndigheter eller brukerorganisasjoner.

Tilveksten i denne utgaven utgjøres 
blant annet av emner som for ti år siden 
ikke var aktuelle for lesere flest, selv om 
de var antydet. Her blir de både utdypet 
og utfoldet. Det gjelder forholdet mellom 
kropp og erfaring. Kroppsforståelse og 
kroppslig og ikke-verbal kommunikasjon 
har fått betydelig mer plass. Det samme 
gjelder emnene «brukere» og «medikalise-
ring». Selvsagt henger disse – hver for seg 
og seg imellom – sammen med kommuni-
kasjon. Og begge igjen danner et tett nett-
verk med emnet «helseinformasjon».

Derved er vi ved bokens store forse: 
De komplekse fenomener som kjennetegner 
dagens helsevesen, og hvordan de er vevd 
sammen, «gjennomlyses» med det skolerte 
blikket til en insider. Forfatteren er kliniker 
på sin hals, hvilket fremgår av alle de rea-
listiske kliniske vignetter som anskuelig-
gjør utgivelsens aktualitet og relevans for 
alle profesjonelle innen helsefagene. Dess-
uten er hun en glimrende teoretiker med 
bred orientering innen helse- og sam-
funnsfag foruten språk-, tegn- og kommu-
nikasjonsteori. Hennes horisont er uvanlig 
vid, hun henter kunnskap fra mange kilder. 
Det gjenspeiles i mer enn 20 sider med refe-
ranser. Og hun åpner viktige og informative 
perspektiver – begrunnet i solid teori – på, 
ja nettopp på, dagens praksis i helse-
vesenet.

Anna Luise Kirkengen
Senter for helsefremmende arbeid
Akershus universitetssykehus
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Forfatterne har 
ønsket å øke for-
ståelsen for de 
vansker barn og 
ungdom med dia-
gnosen attention-
deficit/hyperacti-
vity disorder (AD/
HD) sliter med. 
De henvender seg 
først og fremst til 
foresatte, øvrige 

familie og venner, men har ambisjoner om 
at innholdet skal være til nytte for lærere, 
førskolelærere, psykologer, leger, ansatte 
i barnevernet og andre som jobber med 
barn.

Det er mange illustrasjoner, i alt 25 hel-
sides tegninger av barn med AD/HD i situa-
sjoner som er utfordrende for dem, for 
eksempel i klasserommet, med jevnald-
rende og hjemme. På motsatt side av illus-
trasjonen er det en relativt kort tekst, på 
4–10 linjer, om et tema. Eksempel: Å vente 
på tur, hvor de to første setningene er: 
«Jeg trenger hjelp til å lære meg å vente 
på tur og ikke å avbryte andre. Det er lurt 
at de voksne kan la meg få øve på dette.» 
Tre barn i forskjellig alder med litt ulike 
vansker beskrives i 22 situasjoner. I tillegg 

er det er kort innledning om AD/HD og på 
slutten råd for å få hjelp og litteraturrefe-
ranser.

Styrken ligger i at man kortfattet nevner 
utfordrende situasjoner i hverdagen som 
de som møter barn med AD/HD vil kjenne 
igjen. Nytten av denne utgivelsen er vel 
størst for barn og ungdom med tilstanden, 
deres venner og familie. Mange illustra-
sjoner og korte tekster er velegnet i denne 
sammenhengen. Her dekker innholdet et 
område hvor det ikke finnes mange tilsva-
rende utgivelser.

Svakhetene ligger i at de ulike temaene 
er nevnt såpass kort at fagpersoner vil ha 
behov for supplerende litteratur for å kunne 
forstå vanskene i en større faglig sammen-
heng. En del av utsagnene som er lagt 
i munnen på barna er også formulert på 
en måte som ikke er vanlig for barn med 
AD/HD i den aktuelle aldersgruppen.

Pål Zeiner
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Vestre Viken HF
Drammen
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Anne-Pia Nygård 
ble lam fra livet og 
ned og rullestol-
bruker da hun var 
ti år. Hun hadde 
medfødt kyfosko-
liose og ble operert 
for dette. En syke-
hustabbe i kjøl-
vannet av opera-
sjonen førte til 
tverrsnittslesjon og 

paraplegi. Hun har nå skrevet om sin opp-
vekst, som var preget av tallrike langvarige 
sykehusopphold langt hjemmefra, og om 
ungdomstiden og tiden som ung voksen – 
med skolegang, studier og kampen for et 
selvstendig og meningsfylt liv.

Fremstillingen veksler mellom kronolo-
gisk nøktern fortelling og brev mellom fag-
folk, legehenvisinger, dagboknotater og 
brev hun selv skrev som barn m.m. Det er 
også avsnitt der hun reflekterer over sin 
situasjon slik hun opplevde den på ulike 
alderstrinn. Leseren får både den ytre his-
torien og den følelsesmessige opplevelsen. 
På den måten nærmer forfatteren seg målet: 
Å fortelle om «det som ingen ser». Ut fra 
beskrivelsene var Anne-Pia Nygård omgitt 


