
2382 Tidsskr Nor Legeforen nr. 23, 2010; 130

ANMELDELSER       

utdanning, profesjonell og privat omsorg, 
integreringspolitikk og mye mer. Kristevas 
grep er gjennom språkanalyse og erfaring 
fra psykoanalyse å avdekke underliggende 
og låsende strukturer. Hun gir oss redskaper 
til å tenke på de begrepene vi til daglig 
tenker med. Og denne boken handler om 
begreper og ikke om mennesker. Det er 
dens styrke, men også dens svakhet.

Kristeva mener vi må gå ut over tradisjo-
nelle måter å tenke på funksjonshemning 
på. Barmhjertighetens tilnærming har sin 
begrensning fordi den lett gjør funksjons-
hemmede til ofre. Tilsvarende er det pro-
blematisk å presse funksjonshemmede inn 
i rollen som ressurs, fordi også den bygger 
på et individuelt orientert ytelsesideal som 
definerer funksjon og dens hemning. Vi må 
ifølge Kristeva over til sårbarhetens poli-
tikk, som er en fellesskapets og samhand-
lingens politikk. Funksjonshemmede 
utfordrer oss fordi de minner oss om en 
grunnleggende sårbarhet som er felles 
for alle mennesker. Funksjonshemmede 
kan derfor bringe oss tilbake til noe allment 
og, gjennom å lære oss å gjenkjenne vår 
felles sårbarhet, skape rom for fellesskap, 
forståelse, oppmerksomhet og solidaritet.

Boken er skrevet for masterstudenter 
i spesialpedagogikk, sosialt arbeid, sosial-
politikk, helsefag og rehabilitering, men 
kan være av interesse for alle som arbeider 
med funksjonshemning og ulike former for 
annerledeshet i helsevesenet. Den har et 
nyttig innledningskapittel, hvor man gir en 
innføring i Kristevas tenkning og hvordan 
den anvendes i de ulike kapitlene.

De norske bidragsyterne forholder seg 
aktivt til Kristevas tenkning. Dette skaper en 
god sammenheng for leseren, til tross for 
enkelte gjentakelser og kapitlenes sprikende 
tematikk som spenner fra Ibsens Lille Eyolf 
til frihetens og likhetens filosofihistorie.

Er så dette et nytt opplysningsprosjekt 
som kan revolusjonere tenkningen om 
funksjonshemmede, slik Kristeva og flere 
av medforfatterne hevder? Dersom vi skal 
bedømme ut fra Kristevas bidrag, er det 
vanskelig å se at man når målet. Kristeva 
henger fortsatt fast i defekttenkningen, som 
er dominerende på feltet. De store vyene og 
de pompøse ordene synes godt avsondret 
fra funksjonshemmedes hverdag og gjør at 
teorien kan virke fjern og arrogant. Dette på 
tross av at hun har førstehånds kjennskap 
gjennom en sønn med en nevrologisk funk-
sjonshemning. Selv grunnleggende og vik-
tige poeng står i fare for å drukne i hva 
mange vil oppfatte som ordspill og retorikk.

De norske bidragene er langt mer jord-
nære og konstruktive. Engebretsen og Sol-
vangs innledning inneholder også en tref-
fende kritikk av Kristeva, som setter hennes 
tekster i perspektiv. Den viktigste kritikken 
og korreksen kommer likevel fra Jan Grue, 
som i sitt kapittel klokt påpeker at Kristeva 
(og mange andre) «snakker om annerledes-
heten, verken som eller med den» og at det 

kan være stigmatiserende for funksjons-
hemmede å bli gjort til metafor for den uni-
verselle sårbarheten.

Etter 293 sider er det fortsatt uklart for 
meg hva som er «programmet» for sårbar-
hetens politikk. Det kan være fordi boken 
har et dekonstruktivt mål: Den vil «uroe og 
destabilisere begreper», mer enn å bygge 
opp eller skape noe nytt. Når det ikke plager 
meg, er det fordi flere av bidragene er både 
jordnære og konstruktive og peker mot mer 
fruktbare måter å leve sammen på, funk-
sjonshemmet eller ikke.
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Målgruppen er 
helse- og sosial-
arbeidere som 
sosionomer, ergo-
terapeuter, syke-
pleiere og andre 
som ønsker 
å hjelpe mennesker 
med å mestre 
angst. Det er først 
et kort innledende 
kapittel om angst-

mestringstrening generelt, som følges opp 
av de neste kapitlene hvor forfatteren 
beskriver den enkelte samlingen i et tiukers 
gruppeprogram. I tillegg kommer skjemaer 
for forhåndsintervju, angstvurdering og 
gruppeevaluering. Program for det enkelte 
møtet og informasjonsark er også vedlagt 
elektronisk på en CD.

Dette er først og fremst en praktisk 
håndbok, nærmest en manual, og ikke en 
lærebok om angst og angstlidelser. I det 
første av gruppemøtene fokuserer forfat-
teren likevel på informasjon og forståelse 
av angstproblemer. Selv om mye av infor-
masjonen her er korrekt, er dette kanskje 
likevel det svakeste leddet. Kunnskapen 
om angst er presentert på en litt rotete måte 
og preges av lite oppdaterte kilder.

Gruppeprogrammet som Dynes presen-
terer, bygger på kognitiv atferdsterapi, en 
metode som regnes som den mest effektive 
ikke-medikamentelle behandlingsformen 
for angstproblemer. Hvert møte har fokus 
på ett nytt tema, slik som avspenningstek-
nikker, feiltolkninger, angstfremkallende 
situasjoner og problemløsning, som alle 
har et her-og-nå-fokus på angstmestringen. 
I tillegg inkluderer forfatteren tema som 
effektiv kommunikasjon, selvhevdelse, livs-

endringer, livsmål, planlegging av tid, støt-
tenettverk og livsstil, dvs. tema med et mer 
forebyggende perspektiv. For hvert møte 
beskriver han målet med samlingen og pro-
grammet for dagen med tidsangivelse for 
hvert punkt. Han gir konkrete anbefalinger 
om gjennomføringen av de enkelte punk-
tene. Egne infoark med punktvis informa-
sjon og plass til egen notater er utarbeidet 
for utdeling i gruppen. Arkene blir brukt 
både i møtene og for hjemmeoppgaver.

Gruppeprogrammet later til å være godt 
gjennomarbeidet og bygger på forfatterens 
omfattende erfaring med slike grupper. Den 
tematiske oppbyggingen er både logisk og 
godt faglig fundert. Strukturen er tydelig og 
rådene om gjennomføring praktiske. Skal 
man gjennomføre et slikt gruppeprogram, 
bør man nok likevel ha mer omfattende 
kunnskaper om angstproblematikk og grup-
pebehandling generelt enn det forfatteren gir.

Forfatteren beskriver godt en effektiv 
metode for gruppebehandling av ett av de 
vanligste psykiske helseproblemene 
i befolkningen. Jeg anbefaler derfor boken.
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Dette er en av 
mange korte bøker 
om stress og 
stressmestring, 
og målgruppen er 
bred: alle som er 
interessert i, og 
påvirket av stress. 
Boken er inn-
bundet og lettlest, 
men ikke illustrert.
Forfatteren presen-
terer puste- og 
oppmerksomhets-

øvelser som tar kort tid, for eksempel puste-
øvelsen på ett minutt. Han trekker på for-
skjellige meditasjonsteknikker og filosofier 
og bygger opp forståelse av pusteteknikker 
og nærværende oppmerksomhet over åtte 
kapitler. Forfatteren fokuserer på hvordan 
være til stede i øyeblikket. Boken kan 
kategoriseres som (nok en) håndbok om 
hvordan mestre stress. Den er godt og kom-
primert skrevet, såpass at man nok kan lese 
den flere ganger.

En del formuleringer er treffende: 
«Moderne teknologi ga løfter om å spare 


