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only preventable, but simple inexpensive 
interventions could lead to an increase in 
births of healthy infants with greater life 
expectancy.»

Marit P. Martinussen
Kvinneklinikken
St. Olavs hospital

Hendig om hudsykdom 
hos barn1950
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616 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 
2010. Pris GBP 45
ISBN 978-0-19-920838-8

Pediatric Derma-
tology inngår 
i en serie med 
medisinske hånd-
bøker, Oxford Spe-
cialist Handbooks. 
I denne serien 
foreligger nå en ny 
bok, denne gangen 
om hudsykdom-
mer hos barn og 
ungdom.

Boken er dispo-
nert etter presenta-
sjoner av hudfor-

andringene, og ikke i sykdomsgrupper. Fire 
av hovedseksjonene omhandler distribusjon 
av hudforandringene, type utslett (papu-
lære, pustuløse, urtikarielle etc.), overflate-
forandringer (blemmer, tumorer, ulcerasjo-
ner etc.) og fargeendringer. I tillegg er det 
en innledende seksjon om generelle derma-
tologiske prinsipper og en seksjon om hud-
forandringer hos nyfødte.

Denne litt originale oppdelingen er 
bokens styrke. Hver enkelt tilstand blir 
omtalt i forskjellige kapitler, men indeksen 
og kryssreferansene fortløpende i teksten 
gjør at det er forholdsvis lett å finne frem 
til stedet hvor den enkelte sykdommen er 
grundigst omtalt. Man skiller mellom van-
lige og sjeldne tilstander, og det er oversikt-
lige algoritmer og lister med differensial-
diagnoser. Formgivningen er tiltalende med 
fin veksling mellom fotografier, tabeller, 
tekst og faktabokser. Ved noen sykdommer 
gjør forfatterne dypdykk i genetiske eller 
molekylærbiologiske mekanismer, men den 
praktiske, kliniske tilnærmingen dominerer.

Sjeldne tilstander er kortfattet omtalt. 
Man bør konsultere andre kilder dersom det 
er behov for mer kunnskap, f.eks. tobinds-
verket av Bolognia og medarbeidere, som 
mange mener er dagens standardverk innen 
dermatologi (1). En alternativ håndbok er 
Color Atlas & Synopsis of Pediatric Der-
matology, som gjennomgående har høyere 

kvalitet på kliniske fotografier, et litt større 
format og med en mer tradisjonell disposi-
sjon (2).

Boken har et hendig lommeformat og er 
trykket på tynt, matt papir med god kvalitet 
på bildene. Den har få mangler, og jeg 
kan anbefale den til leger som ønsker en 
håndbok om hudsykdommer hos barn og 
ungdom. Leseren bør ha noe forhåndskunn-
skap i dermatologi for lett å kunne anvende 
den. De mange tabellene og sjeldne diagno-
sene kan kanskje virke overveldende på en 
novise. Erfarne leger vil kunne ha god nytte 
av den, også som en rask oppfriskning.

Jon Anders Halvorsen
Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
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Biobanker er sys-
tematiske sam-
linger av humant 
biologisk materiale 
som blod og vev, 
innsamlet i forbin-
delse med diagnos-
tikk, behandling, 
forskning eller 
rettslige undersø-
kelser. Biobanker, 
både arkivmate-

rialet og nye samlinger, er av uvurderlig 
betydning for medisinsk behandling og 
forskning, ikke minst i lys av utviklingen 
innen genomikk og informasjonsteknologi. 
Bruk av biologisk materiale medfører også 
en rekke etiske og rettslige dilemmaer som 
denne boken tar opp. Målgruppen angis 
å være sentrale politikere, lovgivere og fag-
folk med ansvar for biobanker.

Dette er en samling artikler presentert 
på en internasjonal konferanse i Leuven 
i Belgia i 2009. Boken er inndelt i 19 
kapitler med forskjellige forfattere, og for-
fatterne belyser en rekke temaer innen bio-
bankvirksomhet, som informert samtykke, 
personvern, medbestemmelsesrett, kom-
mersialisering, rettsmedisin, forskjeller 
innen europeisk lovregulering og kulturelle 
perspektiver. Kapitlet om kommersialise-

ring er skrevet av forfattere fra Norges tek-
nisk-naturvitenskapelige universitet. Hvert 
kapittel avsluttes med utfyllende referanser 
og fotnoter. Bakerst er det en liste over 
bidragsyterne med et kort sammendrag av 
nåværende funksjoner og interessefelt.

Biobanker er i Norge lovregulert hoved-
sakelig gjennom behandlingsbiobankloven, 
som regulerer diagnostikk- og behandlings-
biobanker, og helseforskningsloven, som 
regulerer forskningsbiobanker. Balansen 
mellom nødvendig ivaretakelse av person-
vern og unødvendig byråkratisering og lov-
regulering innen medisinsk forskning er et 
tema som stadig debatteres. Forfatterne gir 
en rekke viktige bidrag til denne diskusjo-
nen. Hvordan skal f.eks. forskeren ivareta 
informasjonsplikten overfor donoren av 
biobankmaterialet? Hva er tilstrekkelig 
informasjon? Hvor bredt kan et samtykke 
være? Aktualiteten illustreres ved at Helse- 
og omsorgsdepartementet i mars 2010 utga 
en omfattende veileder som vedlegg til 
helseforskningsloven, hvor man spesielt 
kommenterer informasjonsplikten og sam-
tykke.

I kapitlet om kommersialisering av bio-
banker er erfaringer fra HUNT Biosciences 
AS i Nord-Trøndelag sammenliknet med 
UK Biobank og deCODE genetics. Dette er 
høyst relevant, ikke minst i lys av at Forsk-
ningsrådet gjennom to rapporter, Gode bio-
banker – bedre helse (1) og Potensial for 
kommersiell utnyttelse av humane bio-
banker (2), slår fast at kommersialisering er 
nødvendig for å optimalisere helsegevinster 
basert på forskning med biobankmateriale.

Rettsmedisinske biobanker er omtalt 
i flere kapitler. De fleste EU-land og USA 
har rettsmedisinske DNA-banker som inne-
holder DNA fra åstedsundersøkelser og 
DNA fra dømte, enkelte også DNA-prøver 
fra mistenkte. Dette har konsekvenser for 
individers rettsvern og personvern, og for-
holdet mellom frihet på den ene siden og 
sikkerhet på den andre siden problemati-
seres. Forfatterne klargjør forskjellen 
mellom det å oppbevare kun DNA-profiler, 
som bygger på ikke-kodende områder, og 
DNA-prøver som inneholder hele genomet.

Avslutningsvis er det en beskrivelse av 
drivkreftene bak store EU-baserte biobank-
prosjekter som BBMRI (Biobanking and 
Biomolecular Resources Research Infra-
structure). Det vitenskaplige forsknings-
fokuset på systembiologien, hvor årsaksfor-
ståelsen av sykdom krever store multinasjo-
nale biobanker, fordrer at vi lykkes med en 
europeisk harmonisering og standardisering 
av de humane biobankene på tvers av lan-
degrensene.

Jeg anbefaler boken for lovgivere og 
andre med interesse og forvaltningsansvar 
for biobanker.

Wenche Reed
Stab forskning og utvikling
Oslo universitetssykehus, Ullevål
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Praktisk om gastrointestinal 
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Gastrointestinal 
blødning er, tross 
fallende fore-
komst, fortsatt en 
utfordring i klinisk 
praksis og krever 
en multidisiplinær 
tilnærming. Selv 
de mest erfarne 
endoskopører/
intervensjonister 
kan bli svette på 
ryggen under 

håndtering av massiv gastrointestinal blød-
ning. Få nye lærebøker innen emnet er blitt 
utgitt siste tiår, derfor er denne nye boken et 
kjærkomment tilskudd til litteraturen. Både 
redaktørene og forfatterne, fra ulike disip-
liner, arbeider ved Duke University Medical 
Center, i North Carolina, USA.

Målgruppen er primært leger under 
utdanning, men også erfarne kirurger, gast-
romedisinere og radiologer vil finne nyttig 
kunnskap. Forfatterne har en praktisk tilnær-
ming ved utredning, diagnose og håndtering 
av gastrointestinal blødning, og boken er 
enkelt delt i tre seksjoner: øvre og nedre 
gastrointestinal blødning, samt gastrointesti-
nal blødning fra ukjent fokus. Omtalen av 
etiologi omfatter et eget avsnitt om uvanlige 
blødningsårsaker. Foruten sentrale tema som 
ulcusblødning, oesophagusvariceblødning 
og kolitt- og tumorblødninger, er også blød-
ning fra gallegang og pancreas omtalt. 
Kapitlene er logisk og strukturert oppbygd. 
En kort teoretisk bakgrunn etterfølges av 
diagnostiske og terapeutiske hovedpunkter 
med medisinske, kirurgiske og radiologiske 
momenter. Man gjør rede for risikovurderin-
ger. Radiologisk intervensjon, som har fått 
en større plass i behandlingen de senere 
årene på bekostning av kirurgi, er grundig 
omtalt. Referansene er relevante og inklude-
rer sentrale publikasjoner inntil 2009.

Gastrointestinal blødning er i høy grad et 

praktisk emne. Det er derfor gledelig at inn-
holdet understøttes av mange instruktive 
bilder (dog av variabel teknisk kvalitet) 
og tabeller/figurer som gjør boken variert 
og lett å få oversikt over. De korte kapitlene 
og formatet inviterer til bruk i hverdagen.

Totalinntrykket er at dette er en bred og 
meget praktisk gjennomgang av temaet 
gastrointestinal blødning, og jeg anbefaler 
boken for alle utdanningskandidater i gast-
rofaget. Noen aspekter kunne vært bedre 
belyst, bl.a. kunne selektive serotoninreopp-
takshemmere vært omtalt i større grad under 
medikamentårsaker til øvre gastrointestinal 
blødning. Endelig ville en medfølgende 
DVD med klipp fra ulike blødningskasus 
gitt et ytterligere pedagogisk løft.

Tore Grimstad
Medisinsk avdeling
Stavanger universitetssjukehus
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ISBN 978-0-19-530782-5

Avstanden mellom forskning og praktisk 
virkelighet kan være stor. Ikke bare tar det 
år før praksis endres på bakgrunn av empi-
risk kunnskap, men de problemstillingene 
forskningen tar opp, kan oppleves lite rele-
vante for praksis. De som står bak denne 
boken, ønsker å redusere dette problemet. 
Forskere og brukere må samarbeide for å få 
bedre forskning om barns psykiske helse, 
fremhever de. Budskapet er trolig like rele-
vant for andre forskningsfelt.

Både The National Institute of Mental 
Health i USA og norske myndigheter har 
som uttalt målsetting å øke brukermedvirk-
ningen både i behandling og forskning, og 
denne boken er ment som en hjelp for å nå 
et slikt mål. Den er først og fremst skrevet 
for forskere, men vil være nyttig lesning for 
alle som deltar i et forsker-bruker-samar-
beid.

Det er seks kapitler. Først understreker 
forfatterne behovet for, og rammene for, 
forsker-bruker-samarbeid. Begrepet «bru-
ker» er vidt, det omfatter familier med barn 
og ungdom, klinikere som står for tiltak, og 
representanter for miljøene der barna med 
problemer, lever. Også de som er med på 
å forme de ytre rammene for tiltak, politi-
kere og administratorer, oppfattes som 
brukere av forskningen. I tre av kapitlene 
beskriver forfatterne behovet for å integrere 
de ulike brukergruppene i forskningspro-
sessen. I et femte kapittel beskriver man en 

rekke konkrete eksempler på brukermed-
virkning, mens man i det avsluttende kapit-
let igjen understreker hvor avhengig fors-
kerne er av innspill fra brukerne for å gjøre 
forskningen nyttig og levedyktig. Sam-
arbeidet dreier seg om alt fra å la represen-
tantene fra miljøene delta i planleggingen 
av prosjekter gjennom fokusgrupper, til at 
brukerne samler inn data eller er ansvarlige 
prosjektledere.

Den som håper å finne de enkle, entydige 
oppskriftene, blir skuffet. Skribentene 
understreker først og fremst problemer som 
må tas på alvor. Løsningene må dikteres av 
lokale forhold. Forskning om sensitive for-
hold skaper spesielle problemer, og mange 
eksempler handler om tiltak for å redusere 
problematferd blant barn i problemområder 
i USA. Gjensidig tillit, anerkjennelse av 
andres kompetanse, evne til kommunika-
sjon, vilje til å gi fra seg kontroll og makt 
og fleksibilitet i metodevalg er sentrale 
begreper.

Boken er ordrik og preget av mange og 
ganske generelle gjentakelser, f.eks. om 
behovet for tillit. Dermed kan man oppleve 
noen passasjer som kjedelige. Ikke alle pro-
blemene er like relevante i Norge som 
i USA. Men skal man gå i gang med et 
bruker-forsker-samarbeid, vil boken være 
nyttig. For det legges ikke skjul på at det 
ved siden av gode personlige egenskaper 
kreves holdningsendringer hos forskerne.

Berit Grøholt
Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
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Bøker om kvinners 
liv og helse er hver-
dagskost og finnes 
i alle varianter og 
på alle språk. 
Denne boken er 
skrevet av en kli-
nisk ernæringsfy-
siolog, Gillian 
McKeith fra Eng-
land, og er ifølge 

henne en «celebration of womanhood». Hen-
sikten er å sette søkelyset på en sunn livsstil 
for å oppnå et bedre og sunnere liv, og da 
unngår man ikke klisjeer som «indre fred 
bringer harmoni til det fysiske, psykiske, 
psykologiske og følelsesmessige jeget». Det 
skjemmer litt, men klarer man å overse dette, 


