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Det kommer mange amerikanske bøker om de herskende økono-
miske doktrinene i kjølvannet av finanskrisen. Det som gjør denne 
boken interessant, er at den kritiserer markedsliberalismen ut fra 
et vitenskapelig syn på menneskets natur. Forslagene til reform av 
det amerikanske samfunnet vil nok de fleste smile av.

Forfatteren er professor ved Stanford University og leder av 
Institute for the Study of Complex Systems. Han synes å ha mest 
greie på menneskets utviklingshistorie, men sveiper innom en 
mengde vitenskaper, filosofier og samfunnssyn, fra Platon til 
Obama. Det blir mye hopping og mange gjentakelser. Boken vil 
nok være mest interessant for dem som er opptatt av siste nytt innen 
human paleontologi.

Hovedtesen er følgende: Det er nå godt underbygd at markeds-
liberalismen bygger på et feil menneskesyn. Mennesket er langt 
mer opptatt av samhold og empati enn av konkurranse. Det gjelder 
også andre store primater. Slike egenskaper synes å være så all-
menne blant primatene at de må ha gitt utviklingsmessige fortrinn 
og er antakelig knyttet til gener. Men konkurranse finnes også, 
særlig blant hanner og særlig overfor folk fra andre stammer enn 
vår egen. Derfor tar Marx og de utopistiske sosialistene også feil.

Dernest repeterer Corning en gammel sannhet fra Platon: Sam-
funn er en måte å leve på som skal sikre best mulig biologisk over-
levelse. Det har landsmennene hans glemt, og det med katastrofale 
følger både for mange amerikanere og folk andre steder. Han defi-
nerer 14 basale behov som alle må få dekket for å leve et sosialt 
anstendig liv, og for å føre slekten videre. I penger synes det å bety 
en god del mer enn den nåværende norske sosialhjelpen. Et slikt 
program tror han at amerikanerne vil sette ut i livet, bare den nor-
male, folkelige moralen får overtak på markedsliberalismen. Han 
skriver litt om makt, men ikke mye.

Det er to gode poenger i teksten: moralens utviklingshistorie 
og samfunnet som et biososialt system. Boken kan ha interesse 
for alle som er opptatt av slike spørsmål.
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Målgruppen er medisinstudenter, og formålet er å gi en praktisk 
tilnærming til faget. Layout er tiltalende og studentvennlig. Hvert 
kapittel starter med en oversikt over hva studenten bør tilegne seg 
av kunnskaper, etterfulgt av en kapittelspesifikk gjennomgang av 
anamnesespørsmål, kliniske undersøkelsesteknikker og videre 
undersøkelser og behandling. Teksten er lettlest og brytes av opp-
summerende tabeller samt fargekodede bokser med nøkkelord og 
varselsymptomer/funn. I tillegg får leserne tilgang til en nettbasert 
utgave.

Det er en del fine fotografier som illustrerer typiske pediatriske 
tilstander. Spesielt hudkapitlet har mange fine fargebilder av van-
lige hudsykdommer. Dessverre er det også en del dårlige utførte 
strektegninger som i liten grad bidrar til å forklare tilstandene eller 
undersøkelsene de er ment å illustrere.

Hovedankepunktet er at boken som lærebok for medisinstudenter 
ikke går tilstrekkelig i dybden. Patofysiologien bak de ulike syk-
dommene er sparsomt beskrevet. I tillegg er den lite oppdatert på 
flere vanlige pediatriske tilstander, for eksempel presenterer man 
fortsatt cøliaki kun som det gamle klassiske bildet med et dystrofisk 
barn med stor mage og diareer, enda det kliniske bildet er mye mer 
nyansert. Presentasjonen av vesikoureteral refluks er ufullstendig 
og misvisende. Kun refluksgrad 1 – 3 omtales, mens refluksgrad 4 – 5 
er utelatt. Forfatteren av kapitlet mener at refluks grad 3 i regelen 
bør vurderes for kirurgi, noe som avviker fra vanlige anbefalinger.

Oppsummert er dette en lettlest lærebok i pediatri med tiltalende 
layout, men med varierende kvalitet på kapitlene. Styrken er den 
praktiske tilnærmingen til en del hverdagspediatriske tilstander, 
men det mangler beskrivelser av sykdomsmekanismer. I vrimmelen 
av tilgjengelige lærebøker om barnesykdommer er dette en bok 
som, tross sine nesten 500 sider, etter min mening likevel ikke 
evner å gi medisinstudenten tilstrekkelig kunnskap i faget pediatri.

Trine Tangeraas

Barnemedisinsk avdeling
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet


