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ANMELDELSER       

kan boken være nyttig og gi innsikt i kvin-
ners liv på en oversiktlig og grei måte.

Kapitlene inneholder en rekke konkrete 
opplysninger og helsetips om de fire stadiene 
i kvinnens liv: pubertet, fertil alder, perimen-
opause og postmenopause. Temaer som sex 
i alle aldre, seksuelt overførbare sykdommer, 
vektøkning i alle aldre, metabolsk syndrom, 
helsesjekker osv. er skrevet balansert og greit 
i en lett og kåserende stil. Layouten er tilta-
lende. Målgruppen er alle som er opptatt av 
bedre liv og helse. Språket er enkelt, og fag-
uttrykkene forklares i stor grad, men man 
trenger nok noe basiskunnskap innen medi-
sin og fysiologi for å ha godt utbytte.

Gillian McKeith er ganske kontroversiell 
i England (og USA), og hennes kvalifika-
sjoner og ernæringsråd har møtt mye kritikk 
fra fagfolk. Hun er kanskje best kjent for 
boken You Are What You Eat (1), som har 
solgt i millionopplag, og man kan se henne 
på TV i England, Canada og USA.

Dette er absolutt ingen medisinsk lære-
bok, men den kan være verdifull på sin 
måte og kan godt leses av helsepersonell 
som ønsker en bredere og mer populistisk 
tilnærming til emnet.
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Dette er ei laborato-
riehandbok for and-
rologiske laborato-
rium, fertilitetskli-
nikkar, klinikarar 
og andre fagfolk 
med interesse for 
mannleg fertilitet.

Forfattarane har 
til hensikt å betre 
standardiseringa 
og kvaliteten på 

sædvurderingar og andre andrologiske 
laboratorieprosedyrer, samt å betre forstå-
inga og dermed det kliniske bruksområdet 
av sædanalyseresultata og andre sperm-
vurderingar.

Førekomsten av mannleg subfertilitet er 
aukande over heile verda. Ved utgreiing av 
den mannlege partnaren i eit subfertilt par vil 

sædanalysar gje viktig informasjon om 
mannen sin reproduktive funksjon. Rett bruk 
av sædanalyseresultata og hensiktsmessig 
fortolking, andre laboratorieundersøkingar og 
fysisk undersøking av mannen er av grunn-
leggjande betyding for å stille riktig diagnose 
og tilby eventuell vidare behandling.

Ved fertilitetsklinikkar vil resultata av 
sædprøvene nyttast til å velje den behand-
lingsforma som ein trur vil gje paret best 
sjanse til å lukkast. Sidan det ikkje eksisterer 
nokon absolutte grenseverdiar for val av 
behandling. og det faktum at kvaliteten på 
sædprepareringa også har innverknad på 
sluttresultatet, kan dette bidra til forvirring 
om sædsvaret si betyding for behandlings-
utfallet. Til dømes er oligospermi og asthe-
nospermi kvantitative termar som ikkje 
eignar seg som kvalitative termar av di dei 
i liten grad beskriv mannen sitt reproduk-
sjonspotensiale. Forfattarane har difor ute-
late desse termane og oppmodar lesarane om 
å gjere det same. Dei ynskjer med dette 
å bidra til å fjerne misoppfatningar og mis-
tydingar omkring normalområde og referan-
severdiar som vert nytta ved sædanalysar.

Boka er oversiktleg og delt inn i 12 
kapitlar. Etter ei grei innføring i grunnleg-
gjande mannleg fysiologi og spermatoge-
nese, tar forfattarane føre seg praktisk utfø-
ring av grunnleggjande og utvida sædana-
lysar (manuelle og dataassisterte), samt ulike 
funksjonstestar for spermiar. Dernest finn ein 
utførlege skildringar av korleis ein preparerer 
spermiar, frå ejakulat eller kirurgiske uttak, 
til bruk ved assistert befruktning, samt kryo-
preservering av spermiar og drift av sperm-
biobankar. Det er eigne kapittel om kvalitets-
sikring , akkreditering og risikostyring av 
andrologiske laboratorium, samt ei kort inn-
føring i reproduksjonstoksikologi. Illustra-
sjonane er mange og gode. Fargebileta er av 
god kvalitet, men kunne med fordel vore 
plassert i tilslutnad til den aktuelle teksten.

Forfattarane gjev ein grundig gjennom-
gang av den vitskaplege bakgrunnen for 
dei ulike analysane og metodane som vert 
skildra, etterfølgd av grunngjevne fortol-
kingar av analyseresultat og metodeval. 
Dette kan vere nyttig i klinikarane sin 
dialog med laboratoria, men aller viktigast: 
i kommunikasjonen med pasientane og 
kva informasjon og råd dei bør få.

Eg kan trygt anbefale boka til andrologiske 
laboratorium og fertilitetsklinikkar. Den har 
pasienten i fokus og vektlegg kvalitet i alle 
ledd ved utføring av analyse- og behandlings-
arbeid, samt gjev råd om korleis resultat kan 
presenterast i ein klinisk kontekst.
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Boken omfatter 
20 essays fra 33 
forfattere inklu-
sive de fire redak-
tørene. Som tit-
telen angir legger 
bidragsyterne 
hovedvekten på 
hvordan man kom-
muniserer risiko 
innen folkehelse-
området, hva som 
blir kommunisert, 

og til dels av og for hvem. Den er delt i tre 
hoveddeler som omfatter: Risikokommuni-
kasjon og allmennhetens forståelse av usik-
kerhet innen folkehelseområdet, Risiko-
kommunikasjon innen folkehelseområdet 
i praksis og Om organisering av forbere-
delse for, og reaksjoner ved trusler mot 
folkehelsen.

Første utgave kom i 1999. Redaktørene 
argumenterer for en ny omarbeidet utgivelse 
ved at risikobildet endrer seg. I dag 
er terrortrusselen stadig tilstedeværende, 
influensaepidemier har tiltrukket seg mer 
oppmersomhet, overvektsepidemien er blitt 
global, samtidig som tidligere trusler fortsatt 
er til stede. Nyhetsrapporteringen er blitt en 
24-timers kontinuerlig prosess med øyeblik-
kelig oppdatering, og tiden for kontroll av 
holdbarheten i hva som blir rapportert, er 
blitt tilsvarende forkortet. Vi vet mer om 
hvordan risiko oppfattes, og om samspillet 
mellom tillit (eller fravær av denne) til myn-
digheter og egne oppfatninger. I essayene 
behandler forfatterne dette teoretisk og med 
konkrete eksempler som evakuering av 
storbyer ved åpenbare trusler, strålefarer 
i storbyer, vaksinasjoner og bivirkninger, 
matsikkerhet, barneulykker, medias rappor-
tering og troverdighet. Eksemplene er for en 
stor del hentet fra Storbritannia, men er ikke 
mindre allmenngyldige av den grunn. Av de 
teoretiske betraktningene vil jeg spesielt 
fremheve føre-var-prinsippet som er 
behandlet i en egen artikkel.

Essayene dekker mange og ulike områ-
der, og boken kan gi et sprikende inntrykk. 
Bidragene er trolig i liten grad samordnet 
annet enn etter de tre hoveddelene. Dette er 
ikke noen sterk innvending. Forfatterne er 
åpenbart meget familiære med sine områ-
der, og redaktørene har en imponerende og 
bred bakgrunn. Den bør leses og befinne 
seg i hyllene hos dem som er ansvarlige for 
folkehelsearbeidet også i Norge, og ikke 
minst i ulike redaksjoner og hos nyhetsfor-


