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ANMELDELSER       

(astma, prematuritet, hjertefeil, insulin, leu-
kemi/cystisk fibrose), hvor den aktuelle 
behandlingen blir referert og diskutert..

Boken har en meget tiltalende layout, 
med som nevnt fine bilder, godt lesbar 
skrift, bokser med tekst ved siden av brød-
teksten, og egne sider med spørsmål og 
svar.

I de fem sykehistoriene, som jeg forstår 
er reelle, kommer vi svært nær innpå fami-
liene, og spesielt hvordan det påvirker deres 
hverdag. Det er litt uvant for meg som liker 
kasuistikker til å illustrere faglige poenger, 
men som er vant med at de er anonymisert. 
Det fungerer imidlertid bra, og det er jo 
spennende og se hvordan familien har til-
passet seg den nye situasjonen med et sykt 
barn som får mange forskjellige medisiner.

Teksten ellers er lett å lese, og bør gi 
kunnskap både til målgruppen småbarnsfor-
eldre, og også til oss i helsevesenet som 
arbeider med barn. Jeg fant mange gode 
pedagogiske poenger som jeg skal anvende 
i min egen praksis og i undervisning av kol-
leger, sykepleiere og studenter.
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I det 20. århundre 
døde over 100 mil-
lioner mennesker 
som en direkte 
følge av krigs-
handlinger. WHO 
og Verdensbanken 
har anslått at krig 
vil være den 
åttende hyppigste 
årsak til død og 
uførhet i verden 
innen 2020. 

I tillegg blir mange skadet fysisk og men-
talt. Når krigen er utkjempet, etterlater den 
et samfunn med utarmet «sosial kapital». 
Intet ødelegger et lands infrastruktur så 
grundig som krig.

Dette er bakteppet for denne innholdsrike 
boken skrevet av 39 forfattere fra universi-
teter, fredsorganisasjoner og helseinstitu-
sjoner over hele verden. De er alle eksperter 
på ulike sider av fredsarbeid og helse. 

De gir en omfattende gjennomgang av alle 
aspekter av konfliktløsning og behandling 
av denne vår tids største helsetrussel, krig.

De to redaktørene er leger knyttet til 
McMaster-universitet i Canada, der «Fred 
og helse» er en sentral og viktig del av det 
medisinske universitetsmiljøet. Denne rela-
tivt nye gren av medisinen søker å mobili-
sere intelligens og ressurser i verdenssam-
funnet med det mål å redusere muligheten 
for krig, dempe dens destruktive effekter og 
rehabilitere de samfunn som har vært utsatt 
for krigshandlinger

Henry Dunan var den første som brukte 
begrepet humanitær hjelp under slaget ved 
Solferino i 1859. Han grunnla senere Røde 
Kors og inspirerte opprettelsen av Genève-
konvensjonen. Denne ble videreført i Men-
neskerettighetskonvensjonen av 1948. Det 
inspirerte helsepersonell til engasjement 
mot atomvåpen, klasebomber, landminer, 
napalm og stridsgass. En vesentlig del av 
dette engasjement dreier seg om innsiktsfull 
dokumentasjon av våpnenes grusomme 
potensial, og analyser av de mellommen-
neskelige mekanismer som ligger til grunn 
for konflikt og krig. De 27 artiklene gir 
grundig innsikt i denne samlede kunnskaps-
mengden. Her systematiseres dokumenta-
sjon fra Leger mot atomvåpen, Leger for 
sosialt ansvar, og alle aspekter av det 
å legge medisinsk ideologi til grunn for 
kampen mot krig, tortur, utsultning og 
miljøødeleggelse.

Alle steder der tortur og dødsstraff 
utføres, er det medisinske medløpere, ofte 
stilletiende. Det sterkeste kapitlet i boken er 
skrevet av Wendy Orr. Etter å ha rapportert 
mishandling av fanger til ledelsen i det sør-
afrikanske fengslet der hun arbeidet som 
nyutdannet, uten å bli hørt, gjorde hun det 
ingen lege tidligere hadde gjort, hun la frem 
det hun har sett for The Supreme Court, 
24.9.1984. Dette forandret hennes liv for 
alltid. Over natten ble hun i verdenspressen 
omtalt som henholdsvis helt og forræder, 
ble gjenstand for ros og fordømming, mot-
taker av blomster og drapstrusler. Hun ble 
fratatt muligheten til å arbeide. Hun spør 
seg senere hva som fikk henne, oppvokst 
i en hvit middelklassefamilie i Sør-Afrika, 
til å gjøre dette «Jeg kan ikke si at min 
medisinske utdanning ved universitetet 
i Cape Town hadde særlig innflytelse på 
min beslutning – og det er en forferdelig 
anklage». Denne boken bør bli pensum ved 
våre medisinske fakulteter slik at ingen 
norsk lege i fremtiden kan komme med 
samme anklage.
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Denne boken 
springer ut fra en 
dansk universitets-
konstruksjon – 
Syddansk Univer-
sitet (SDU) – som 
tilbyr utdanning og 
forskning i alle van-
lige universitetsfag 
fordelt på seks geo-
grafisk spredte 
steder i søndre deler 
av Danmark.

I boken siteres en kilde på at det finnes 
mer enn 160 forskjellige definisjoner av 
kommunikasjon i sosiologisk litteratur. 
I forordet forteller redaktørene at bokens 
«grundlæggende intention er at fungere 
som en første indføring til et kolossalt stort 
og meget vanskelig afgrænseligt område. 
Bogen intenderer i overskuelig form at præ-
sentere såvel de forskellige teoretiske som 
videnskabsteoretiske retninger i relation til 
kommunikation, ligesom en lang række 
centrale begreber præsenteres, defineres og 
diskuteres i bogen». Redaktørene opplyser 
at de ikke forventer at boken leses fra første 
til siste side, men at den skal fungere som et 
oppslagsverk.

De 20 frittstående kapitlene gruppert 
i fire hovedtemaer. Del 1 presenteres som 
«State-of-the-art» innen emneområdet 
kommunikasjon. Del 2 beskriver samfunns-
vitenskapelige rammer for kommunika-
sjonsbegrepet. Del 3 tar for seg teorier om 
massekommunikasjon og del 4 inneholder 
betraktninger om språk og dets betydning 
for kommunikasjon.

Det gis korte innføringer i en rekke 
modeller for massekommunikasjon (Las-
well, «Magic bullet», Shannon-Weaver, 
Maletzske, Katz og Lazarsfeldt, Roman 
Jakobson), og det gjøres en grundig drøf-
ting av hermeneutikkens plass og grunnleg-
gende filosofi som alternativ til naturviten-
skapelig tenkning om kommunikasjon. 
Teorier for massekommunikasjon presen-
teres i et sosiologisk perspektiv på sam-
funnsnivå (Luhman, Habermas og Bour-
dieu). I kapittel 11–20 gis en bredere 
beskrivelse av hvordan kommunikasjons-
teorier i dag anvendes i forskjellige virk-
somheter og sammenhenger. Den som leter 
etter teorier om kommunikasjon mellom 
enkeltmennesker vil lete forgjeves. Søren 
Kierkegaard finnes ikke blant referansene 
i denne boken.

Forlaget opplyser at boken kan «anvendes 


