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   ANMELDELSER
     

intellektuelle innholdet. Motivasjonen, for 
noen, ligger kanskje like mye i det å få 
utløst forskningens finansielle potensialer. 
Money rules.

Forfatteren Thomas A. Lang har nylig 
vist mye av sin faglige kompetanse (å pub-
lisere vitenskapelige artikler er både et fag 
og en kunst) og sine pedagogiske talenter 
gjennom utgivelsen av How to Report Sta-
tistics in Medicine (1). I den foreliggende 
boken ønsker forfatteren å bidra til at klini-
kere og basalforskere får en introduksjon 
i å kommunisere forskningsresultater på 
ulike måter. Et av hovedbudskapene er at 
kommunikasjon er mer enn presentasjon.

I tre hovedkapitler blir utarbeidelse av en 
vitenskaplig artikkel, ulike aspekter ved 
publisering (inklusive det å skrive søknad 
om forskningsstøtte) og forberedelse av 
andre presentasjoner (slides og postere) tatt 
opp. Gjennom en rekke gode eksempler, 
belyst ved figurer og tabeller, forklarer 
forfatteren sine synspunkter og gir mange 
praktiske og nyttige råd. Gjennom sin 
mangeårige karriere som «senior scientific 
writer» og underviser ved flere store, ameri-
kanske forskningsinstitusjoner, har han lært 
mye, og lært fra seg svært mye. Denne erfa-
ringen deler han raust med leserne. Finnes 
det forresten stillinger som «senior medical 
writer» ved noen universitetsklinikker eller 
medisinske fakultet i Norge?

Boken kan leses fra perm til perm, men 
man kan selvsagt gå mer målrettet til verks 
og starte med det som er mest aktuelt der og 
da. Språket er lettlest, layouten er tiltalende, 
stoffet formidles overbevisende. og de 
praktiske rådene vil hjelpe de fleste til 
å komme videre i prosjekt og prosess. Det 
er henvisninger til en rekke andre kunn-
skapskilder, ikke minst nyttige hjemmesider 
på verdensveven. Godt verktøy er halve 
jobben, og denne boken oppfatter jeg som 
både praktisk nyttig og teoretisk velfundert. 
Ingenting galt sagt om tilsvarende hjelpe-
midler på norsk, men internasjonal forsk-
ningsformidling, både skriftlig og muntlig, 
skjer oftest via det engelske språk, og da vil 
denne engelskspråklige veilederen ha klare 
fortrinn, tross alt. Prisen er det ikke noe å si 
på, selv om boken kommer i paperback. 
Blir den utslitt i løpet av de neste par årene, 
vil jeg tro og håpe at en ny utgave er tilgjen-
gelig. Selv en utmerket bok som denne kan 
forbedres.

Jon Arne Søreide
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Mat, kosthold og 
ernæring er blitt 
faretruende popu-
lært. Det lages 
stadig nye, såkalte 
vitenskapelig 
baserte dietter av 
selvbestaltede 
ernæringseks-
perter. Rådene 
følges opp i dags-
pressen, og mange 
løssalgsaviser 
boltrer seg i syk-

dommer og deres behandling med «nye» 
kostholdsråd, som slås stort opp på avisenes 
førstesider. Det kommer stadig ut bøker 
om kostråd og dietter, og alle ukeblader og 
helgemagasiner er fulle av beretninger om 
folk som er blitt reddet av enten for meget 
eller for lite av et eller annet næringsstoff 
eller nye matvaner.

Både folk flest og journalister er blitt for-
virret og vet ikke hva man skal spise. Da er 
det bra at en journalist virkelig har satt seg 
inn i den nye ernæringsvitenskapen og for-
teller hva han bokstavelig talt har fordøyet 
– av nyere litteratur koblet opp mot gammel 
visdom og sunn fornuft. Michael Pollan er 
først og fremst journalist. Han skriver 
i store amerikanske aviser, og hans innsikts-
fulle artikler er lenge blitt publisert i New 
York Times Magazine. Han er også pro-
fessor i journalistikk ved University of 
California at Berkeley, og han har skrevet 
flere bøker, flere av dem om mat og kost-
hold. Boken In defense of food (1) lå lenge 
øverst på New York Times’ bestselgerliste.

Nå har han skrevet Food rules, og den 
inneholder i alt 64 regler eller råd om mat. 
Boken er delt i tre deler: 1) Hva skal jeg 
spise? 2) Hva slags mat skal jeg spise? 
og 3) Hvordan skal jeg spise? Svarene er 
enkle: For det første: Spis mat, og ikke det 
han kaller «spiselige matliknende pro-
dukter». For det andre: Spis vesentlig plan-
teføde. For det tredje: Spis ikke for mye. 
Innenfor disse tre enkle og overordnete 
rådene gir han gode og litt mer detaljerte 
regler. Noen kan jeg nevne her: Ikke spis 
noe som din bestemor ikke ville betrakte 
som mat. Ikke spis produkter som har 
sukker som en av de tre hovedingredien-
sene. Unngå produkter som har mer enn 
fem ingredienser anført på pakken. Unngå 
produkter som inneholder ingredienser som 
en tredjeklassing ikke klarer å uttale. Unngå 
matvarer som blir avertert på TV. Spis bare 

mat som før eller siden vil råtne. Det er 
ikke mat dersom du kan få det servert 
gjennom vinduet i din bil. Det er dårlig mat 
om det heter det samme i alle land (Coke, 
McDonald’s, Pringles etc.). Salte og sukre 
maten din selv. Bruk ikke frokostblandinger 
som endrer fargen på melken du heller over. 
Spis all den «junk food» du vil, dersom du 
har laget den selv. Spis mindre, og stans før 
du er helt mett. Spis langsomt. Bruk mindre 
glass og tallerkener. Spis måltider sammen 
med familie eller venner. Spis alltid ved et 
spisebord, og ikke ved et skrivebord eller en 
pult. Lag maten din selv, og bryt alle disse 
reglene en gang iblant.

Boken er lettlest, morsom og instruktiv 
i sin enkle form. En hovedregel er den samme 
som var matråd nr. 1 gitt av det tidligere 
Statens ernæringsråd: Hygg deg med maten!

Det tar bare en time eller to å lese boken, 
men følger du forfatterens regler og råd, 
kan du legge flere gode og smakfulle år til 
ditt liv. Moderne næringsmiddelindustri, 
med sin forflatning av smak og tradisjon, 
ville imidlertid neppe kunne overleve 
dersom alle fulgte Michael Pollans regler 
og råd. Boken bør oversettes til norsk!

Kaare R. Norum
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Jeg erkjenner: Jeg 
har et problem med 
romaner skrevet 
i jeg-form gene-
relt. Med legero-
maner spesielt. Og 
i særdeleshet når 
forfatteren og jeg-
personen begge er 
leger. Carol Cas-
sella er anestesi-
lege i Seattle, 

oppvokst i Texas. I hennes debutroman, 
Oksygen, er jeg-personen, Marie Heaton, 
anestesilege i Seattle, oppvokst i Texas.

Er det blitt en god bok, en spennende bok? 
Jeg synes ikke det. Men det er en populær 
bok, en salgssuksess, oversatt til flere språk. 
Hvorfor? Så enkelt som at legeromaner er 
god butikk? Før tilhørte legeromaner kiosk-
litteraturen. Slik er det ikke lenger. Fascina-
sjonen rundt leger og sykehus omgir oss på 
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