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   ANMELDELSER
     

Intet om meg uten meg!769

Borg M, Kristiansen K, red.
Medforskning
Å forske sammen for kunnskap om psykisk 
helse. 161 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. 
Pris NOK 249
ISBN 978-82-15-01431-9

Forfatterne ønsker 
å formidle innsikt 
i en ny forsknings-
tradisjon, nemlig 
medforskning 
innenfor feltet psy-
kisk helse. Med-
forskning defi-
neres som forsk-
ning med folk 
istedenfor forsk-
ning på eller om 
folk. Det å invitere 

tidligere brukere med i forskningsprosessen 
blir viktig både med tanke på hvilke forsk-
ningsspørsmål som stilles samt presenta-
sjonen og formidlingen av resultatene. 
Redaktørene, som er erfarne forskere, har 
samlet en rekke personer, fra inn- og utland, 
som beskriver hvordan denne forskningen 
kan bidra til en bedre helsetjeneste og mer 
nyttig kunnskap for personer med en psy-
kisk lidelse.

Ingen spesiell målgruppe er angitt, man 
ønsker å nå alle som vil gå i gang med med-
forskningsprosjekter. Dette med praktiske 
råd samt dilemmaer og problemstillinger 
som kan dukke opp i denne forskningspro-
sessen.

Stoffet er logisk inndelt i to hoveddeler 
med totalt ti kapitler. Første del tar for seg 
hva medforskning er og hvordan dette kan 
tilføre feltet psykisk helse nyttig og viktig 
kunnskap. Spesielt beskrives det hvordan 
forskere kan invitere tidligere brukere til 
forskningsprosjekter og hvordan tokenisme 
skal unngås. Etiske aspekter ved denne 
typen forskning blir også omtalt.

Den andre delen tar for seg den mer prak-
tiske gjennomføringen av slike prosjekter. 
Hvordan tidligere brukere gjennom hele 
prosessen kan ha en aktiv rolle fra planleg-
ging og innsamling av data til analyse-
ringen og publiseringen av resultatene.

Dette er etter min mening blitt en bok for 
dem som vil drive med medforskning. Slik 
fungerer den etter hensikten. En del «tradi-
sjonelle» forskere innen psykisk helse vil 
nok også kunne finne noen nyttige og tan-
kevekkende råd og synspunkter som de
 kan bruke i sin videre forskning. Men 
boken har fått for mye preg av å være et 
partsinnlegg for en type forskning, nemlig 
medforskning. Det er aldri noen lur strategi 
å beskrive negativt annen forskning for 
å fremheve sine egne metoder. Medforsk-
ning kan ha sine positive sider som et sup-
plement til annen forskning, men det i kraft 
av hva den selv kan frembringe av nyttige 

resultater. Det er jo ikke slik at forskere (i 
alle fall ikke kliniske forskere) fortsatt 
befinner seg i elfenbenstårnet. De prøver 
vel heller genuint å finne gode, forskbare 
spørsmål som kan hjelpe pasienter og bru-
kere i både bedrings- og rehabiliteringspro-
sessen.

Jeg savner også mer konkret hva slags 
nyttig kunnskap denne metoden har frem-
skaffet både nasjonalt og internasjonalt. 
Selv om det er en relativt ny metode, burde 
det som har vært gjort av forskning vært 
oppsummert i et eget kapittel. Videre ville 
nok boken profittert på et kapittel om hva 
slags forskningsspørsmål medforsknings-
metoden kan svare på, som ikke de mer tra-
disjonelle metodene kan.

Til tross for en del tankevekkende og vik-
tige synspunkter er nok dette blitt en spesia-
lisert bok for forskere som ønsker å komme 
i gang med medforskning.

Jan Ivar Røssberg
Regionalt kompetansesenter for tidlig 
intervensjon ved psykoser – TIPS SørØst
Oslo universitetssykehus, Ullevål
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Då far til Johanne 
fekk kreft, opp-
levde dei at det var 
lite litteratur retta 
mot barn. Denne 
boka er meint 
å kunne brukast 
som eit utgangs-
punkt når ein skal 

snakke med barn om kreft. Første delen 
vender seg direkte til barna, siste del opp-
summerer gode råd til foreldra.

Boka ligg godt i handa, passe stor til 
å kunne lesast på senga. Teksten er illustrert 
med enkle, levande bilete av den vesle 
familien på tre, der vi følgjer dei gjennom 
kvardagen både på sjukehuset og heime. 
Språket er enkelt, lettlest. Også dei aller 
yngste barna vil kunne ha nytte av og forstå 
innhaldet. Innimellom kunne nok teksten ha 
vore stramma litt opp. Tjukt, godt papir gjer 
at boka kan lesast igjen og igjen og igjen.

Anne Marie Handeland har klart å få 
fram mange av dei viktigaste tema som har 
noko å seie for barn som pårørande ved 
kreft. Denne pappaen har håp om å bli frisk. 
Nokre av dei barna som les denne boka, vil 
ikkje ha same rom for håp. Kanskje trengs 
det ei bok til desse ungane også.

I siste delen har kreftsjukepleiar Ragn-
hild Stangeland summert opp råd til for-
eldra. Alderstilpassa informasjon er 
vesentleg for at barnet skal meistre eige liv 
i perioden der far eller mor er sjuk. Råda 
synes å vere relevante og godt oppdaterte. 
Kanskje kan dei også vere eit utgangspunkt 
for samtale mellom kontaktsjukepleiar og 
pasient/pårørande.

Dei viktigaste reaksjonane hos barn når 
sjukdom rammer, er lista opp og dels for-
klarte. Eg saknar nokre ord om parentifise-
ring – barn som tek på seg meir ansvar enn 
dei burde i ei sårbar tid.

Dette er ei lita, men solid bruksbok. Ho 
gjev eit godt utgangspunkt for dei vaksne til 
å meistre den vanskelege samtalen med 
barna.

Dei siste sidene gjev plass til å teikne 
eller setje inn eigne bilete. Det opnar opp 
for at boka kan følgje barnet og familien 
gjennom sjukdomen, og bli eit viktig minne 
å hente fram når dagane er blitt betre igjen.

Liv Reidun Henriksen Hansen
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Helse Fonna
Haugesund
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«Cytostatikabo-
ken» er endelig 
kommet i ny 
utgave! Mye har 
skjedd siden den 
forrige trykte utga-
ven utkom i 1999; 
både i form av ny 
kunnskap, nye 
medikamenter, nye 
behandlingsprin-
sipper og nye tera-

pianbefalinger. Målgruppen er først og 
fremst helsepersonell, og målsettingen er 
å gi en praktisk veiledning og bakgrunn for 
klinisk bruk av medikamenter mot kreft, 
hvilket den i stor grad oppfyller.

Innledningsvis gis en kort og oversiktlig 
innføring i basal cellebiologi og farmako-
logi. Det er et prisverdig forsøk på å for-
midle denne kompleksiteten på en for-
ståelig måte. Kunnskap om dette er nød-
vendig for å kunne forstå 
virkningsmekanismene til de enkelte medi-
kamenter, spesielt de nye og såkalte målret-
tede kreft-midler som er kommet til i løpet 
av de senere år. Som i tidligere utgaver, 
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