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Mest for psykologer
Monica Martinussen, red.
Kvantitativ forskningsmetodologi 
i samfunns- og helsefag
343 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. 
Pris NOK 429
ISBN 978-82-450-0888-3

Målgruppen er 
ifølge omslaget 
doktorgradsstuden-
ter og masterstu-
denter, men boken 
kan også være 
nyttig for forskere 
i samfunnsviten-
skap og helsefag. 
Redaktøren skri-
ver i forordet at 
hensikten er å pre-

sentere korte oversikter på norsk over sent-
rale temaer innenfor kvantitativ metodologi 
for stipendiater og forskere.

Forfatterne tar for seg et utvalg av til 
dels avanserte metoder, og nivået er trolig 
uegnet for de fleste masterstudenter. De ni 
kapitlene omfatter utvikling av måleinstru-
menter, moderne testteori, G-teori, måling 
i et krysskulturelt perspektiv, regresjons-
analyse, evaluering av tiltak, epidemiologi, 
metaanalyse og strukturelle liknings-
modeller. Dette synes å være temavalg som 
spriker i litt forskjellige retninger, og jeg 
opplever heller ikke boken uten videre 
som en naturlig enhet, snarere som et 
knippe forskjellige oversiktsartikler der 
nøkkelordet er «kvantitativ». Redaktøren 
innrømmer da også at utvalget av metoder 
til dels er basert på personlige preferanser.

Tittelen kunne kanskje forlede en til å tro 
at dette kunne være en statistikkbok rettet 
mot medisinere med noe forskningserfa-
ring. Det er det ikke. For en fagperson med 
bakgrunn i medisinsk forskningsmetode 
viste det seg å være uventet sterk vekt-
legging av psykometri og spørreskjemaer. 
Kanskje burde jeg ha forstått det uten 
å kikke på innholdsfortegnelsen. Ordet 
kvantitativ brukes atskillig sjeldnere i den 
medisinske og naturvitenskapelige tradi-
sjonen enn i den samfunnsvitenskapelige. 
Det betyr selvsagt ikke at boken ikke kan 
være nyttig for andre enn psykologer, men 
en del av metodene som behandles, er tem-
melig avanserte, og man får neppe utbytte 
av et gitt kapittel uten å ha gode basiskunn-
skaper på forhånd.

Noen av kapitlene er likevel klart rele-
vante for medisinere med interesse for 
forskningsmetoder. Det første kapitlet 
omhandler klassisk testteori og utvikling av 
spørreinstrumenter og har dermed klar rele-
vans for forskere som utvikler og validerer 
spørreskjemaer, f.eks. om livskvalitet, og 
burde også være av interesse for dem som 
bruker ferdig validerte og allment aksep-
terte skjemaer i egne forskningsprosjekter. 

Vanlig brukte, men ikke alltid forståtte, 
begreper og betegnelser som reliabilitet, 
faktoranalyse og Cronbachs alfa blir greit 
gjennomgått. Den moderne testteorien 
(Rasch-modeller etc.) forutsetter mer bak-
grunnskunnskap enn det undertegnede 
besitter, for at man skal få fullt utbytte av 
lesningen. I epidemiologikapitlet gir forfat-
terne en god og lett tilgjengelig innføring 
i metoder og typiske problemer knyttet til 
å trekke konklusjoner fra epidemiologiske 
undersøkelser. Kapitlet om regresjonsana-
lyse er praktisk rettet, pedagogisk oppbygd 
og usedvanlig velskrevet. Det er nesten en 
minilærebok på norsk og helt sikkert veldig 
nyttig for mange medisinske stipendiater 
som strever med store datasett, modellering 
og anvendelse av statistisk metode utover 
det helt elementære.

Ville jeg anbefale boken for en doktor-
gradsstudent med medisinsk bakgrunn? 
Trolig ikke, siden den ikke «treffer» mine 
egne forskningsfelt. Derimot vil jeg som 
veileder helt sikkert av og til låne den bort 
og si «les regresjonskapitlet før vi disku-
terer analysene dine videre». Har den en 
plass? Ja, jeg tror det. Det er ikke en bok 
man vil lese fra perm til perm, men den 
synes å kunne dekke et behov for korte, 
praktiske innføringer i avanserte (psyko-
metriske) metoder, og hver enkelt leser kan 
plukke ett eller flere temaer som har rele-
vans for egen forskning. Lærte jeg noe om 
et fagfelt jeg kun kjenner randsonen av? 
Ja, definitivt. Men målgruppen er som 
sagt først og fremst psykologer med behov 
for mer inngående kunnskap om utvalgte 
metoder.

Eva Skovlund
Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo

Hvordan møte 
minoritetsfamilier?
Cecilie Jávo
Kulturens betydning 
for oppdragelse og atferdsproblemer
Transkulturell forståelse, veiledning 
og behandling. 259 s, ill. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 299
ISBN 978-82-15-01616-0

Forfatterens inten-
sjon er å dekke et 
opplæringsbehov 
i kulturkompetanse 
for fagfolk som 
møter etniske 
minoritetsfamilier 
i sitt arbeid innen 
helse- og sosialsek-
toren. Læreboken 
tar utgangspunkt 

i forfatterens egen doktorgradsavhandling 
og senere forskning om barneoppdragelse 
og atferdsproblemer hos barn i samisk og 
norsk befolkning. Forfatteren går grundig til 
verks og gir nødvendig bakgrunnskunnskap 
om kultur og etnisitet. Hun forklarer bl.a. 
betydningen av etnisk identitet for god psy-
kisk helse, hvordan akkulturasjonsstress kan 
føre til psykiske vansker, og hvordan kultur-
sensitivitet kan bidra til å øke fagfolks 
bevissthet om egen og andres kulturer. Hun 
tar for seg barneoppdragelse i ulike kulturer, 
både i samisk kultur og i ikke-vestlige kultu-
rer. Hun presiserer at egne normer ikke nød-
vendigvis er gyldige for andre. Hun define-
rer begrepet atferdsproblemer bredt og 
inkluderer både somatiseringsplager og 
emosjonelle vansker som angst og depre-
sjon. Sammenhengen mellom kultur, barne-
oppdragelse og atferdsproblemer er uhyre 
kompleks, og hun gir gode eksempler på 
hvordan samme foreldreatferd kan få ulik 
virkning på barnet, avhengig av hvilken kul-
turell sammenheng den foregår i. En stor del 
er viet praktiske metoder og tilnærminger 
for hvordan man kan utføre kulturelt tilpas-
sede utredninger og behandlinger av atferds-
problemer.

Dagens tilbud til minoritetsfamilier her 
i Norge blir godt oppsummert, i tillegg til 
at ulike strategier i arbeidet med kulturtil-
pasning av tjenestetilbudet blir beskrevet. 
Internasjonalt er det godt dokumentert at 
minoritetsbefolkninger har dårligere til-
gjengelighet til psykiske helsetjenester og 
at disse er for dårlig tilpasset språklig og 
kulturelt. Jávo beskriver at man kan gjøre 
tjenestene mer tilgjengelige ved å inten-
sivere opplæringen i transkulturell behand-
ling og kultursensitivt arbeid, øke tolketje-
nesten, ansette flere behandlere med mino-
ritetsbakgrunn og utvikle samarbeidet med 
etniske minoritetsmiljøer. Til slutt gir hun 
gode eksempler på hvordan forebyggende 
og helsefremmede arbeid kan utføres, f.eks. 
etablering av Familiens Hus, som kan 
komme hele samfunnet til gode, inkludert 
den norske majoritetsbefolkningen.

Denne boken er blitt et lite prakteksem-
plar på hvordan skrive en forsknings- og 
erfaringsbasert bok. Store fagfelt som 
kultur, atferdsvansker og forebyggende 
arbeid blir nøye definert og godt forklart, 
både historiske perspektiver og nyere forsk-
ning blir innlemmet. Samtidig oppfordrer 
hun leseren til å forholde seg til de beskri-
velsene som barnet og familien selv gir av 
sin egen virkelighet. Boken er krydret med 
kasuistikker og dialoger med samiske barn 
og barn av ikke-vestlige innvandrere og 
flyktninger. Ved å åpne for debatt om ulike, 
politiske stategier viser forfatteren et stort 
engasjement for sitt fagfelt.

Boken fyller absolutt et tomrom når det 
gjelder litteratur om hvordan man i praksis 
kan utføre kultursensitivt arbeid i Norge. For 
leger som jobber i barne- og ungdomspsykia-
trien, bør denne boken være obligatorisk les-
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ning. Både pediatere, allmennleger og psy-
kiatere vil nok merke at boken i stor grad vil 
kunne være et verktøy for lettere å føle mest-
ring i møtet med etniske minoritetsfamilier.

Melanie Ekholdt Huynh
Centro Medico Arguineguin
Gran Canaria

Nyttig om perioperativ 
endokrinologi
Mike James, red.
Anaesthesia for patients with endocrine 
disease
288 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 
2010. Pris GBP 75
ISBN 978-0-19-957025-6

Hensikten med 
denne utgivelsen 
er å gi praktise-
rende spesialister 
i anestesiologi inn-
sikt i patofysiolo-
giske mekanismer 
og veiledning 
i optimal aneste-
siologisk behand-
ling ved tilstander 
som kan være 

sjeldne, men som representerer alvorlige 
anestesiologiske utfordringer når man 
møter dem.

Forfatterne dekker en rekke endokrine 
sykdommer fordelt på 11 kapitler. De 
begynner med en kort oversikt over det 
endokrine systemet og tar deretter for seg 
de enkelte områdene: hypofyse, diabetes 
mellitus og glukosekontroll, thyreoidea, 
parathyreoidea, karsinoid og binyrens syk-
dommer. Etter dette kommer et samle-
kapittel om akutte endokrine tilstander, 
en bra gjennomgang av steroider og vaso-
pressin som farmakologiske medikamenter, 
og til slutt et personlig syn på endokrinkir-
urgi ved kirurgen Tom R. Kurzawinsky. 
Forfatterne avslutter hvert kapittel med et 
par sider med kliniske nøkkelpunkter samt 
referanser som gjennomgående er aktuelle.

Redaktøren Mike James er professor og 
sjef ved anestesiavdelingen ved universi-
tetssykehuset i Cape Town, Sør-Afrika, og 
han er forfatter av binyrekapitlet. Tre andre 
forfattere er også fra Cape Town, mens de 
øvrige er fra USA, Storbritannia, Østerrike 
og Australia.

Boken er solid innbundet i behagelig 
format og trykket på godt papir. Teksten er 
lettlest. Illustrasjonene og figurene er gode, 
men forholdsvis få og i gråtoner. Indeks-
registeret er godt.

Boken er klinisk rettet, og for eksempel de 
molekylærbiologiske aspektene har fått svært 
liten plass. Diabetes mellitus kunne nok ha 

fått litt mer utdypende omtale på bekostning 
av de mest sjeldne tilstandene i klinisk 
praksis. Jeg synes likevel boken oppfyller 
hensikten beskrevet over, og jeg vil anbefale 
den som oppdatering for spesialister 
i anestesiologi, og til leger i spesialisering.

Samund Rørvik
Anestesi- og intensivavdelingen
Bærum sykehus

Motorisk og sansemotorisk 
utvikling hos småbarn
Arnlaug Steine
Jeg er meg – du er deg
117 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. 
Pris NOK 319
ISBN 978-82-450-0772-5

Forfatterens mål-
setting er å dele 
fagkunnskap og 
erfaringer som 
barnefysioterapeut 
med forskjellige 
faggrupper som 
arbeider med barn, 
ved helsestasjoner, 
i barnehager og på 
barneavdelinger 

ved sykehus. Boken har form som en lære-
bok, men en del kapitler bærer preg av refe-
ranser og erfaringer som er personlige 
ytringer, som også av og til favner langt 
utover toårsalderen. Boken får derfor peri-
odevis et klart essaypreg.

Forfatteren gir en inngående beskrivelse 
av normal utvikling og funn ved under-
søkelse av barnet i løpet av de første to 
leveårene. Følgende aspekter av utviklingen 
tar hun opp: motorikk, de forskjellige san-
sene som leddsans, taktil sans, syn og 
hørsel, samt tilknytning, kommunikasjon 
og språkutvikling. I et kapittel beskriver 
og diskuterer hun lekens betydning for for-
skjellige områder i barnets utvikling, som 
samspill, konsentrasjon og kreativitet. 
Kapitlet Tilknytning – samspill og læring 
favner veldig vidt rundt det komplekse 
fagfeltet, som etter vår mening blir for 
summarisk behandlet.

De beste kapitlene er det første som rela-
terer seg til motorisk utvikling, og kapittel 6 
som er praktisk rettet med konkrete råd. 
Disse kapitlene er rikt illustrert med gode 
og instruktive bilder. I kapittel 1 gir Steine 
en god og detaljert innføring i motoriske 
sider av barnets utvikling som kan være 
til stor nytte i bedømmingen av normal-
uviklingen i alderen null-to år, i f.eks. 
helsestasjonsarbeid.

Kapittel 6 inneholder konkret og praktisk 
veiledning til helsestasjon og foreldre. 
Imidlertid betoner forfatteren «KISS-syn-

drom» som årsaken til forskjellige pro-
blemer som kolikk, økt tonus, nedsatt beve-
gelse i nakken og avvikende hodefasong. 
Forfatteren anbefaler tidlig viderehenvis-
ning av disse barna (til barnefysioterapeut) 
for behandling. Andre mulige årsaker til 
disse problemene drøfter hun ikke, og hun 
berører i liten grad behovet for henvisning 
til andre faggrupper, f.eks. lege. Forfatteren 
tar selv opp at KISS er en kontroversiell 
diagnose. Denne diagnosen har ikke støtte 
i det norske barnenevrologiske miljøet.

Boken vil være mest velegnet for helse-
stasjoner og foreldre.

Björn Bjurulf
Hilde Dahl
Barnenevrologisk seksjon
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Inspirerende og praksisnært 
om veiledning
Bengt Eirik Karlsson, Frank Oterholt, red.
Fenomener i faglig veiledning
200 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. 
Pris NOK 339
ISBN 978-82-15-01649-8

Redaktørenes 
intensjon var å la 
forskjellige erfarne 
veiledere ta ut-
gangspunkt i kon-
krete fenomener de 
selv har erfart som 
veiledere, og ut fra 
dette formidle 
egen erfarings-
basert kunnskap. 
I stedet for å ta 

utgangspunkt i veiledningsteori og veiled-
ningspedagogikk ville man altså starte med 
de fenomenene som viser seg under veiled-
ning. Det har vært et vellykket grep. Dels 
fordi fenomenene som beskrives, er lett 
gjenkjennelige for enhver som har vært 
i veilederposisjon, og dels fordi forfatterne 
har klart å integrere det fenomennære, det 
fortolkende og det teoretiske (psykologiske, 
filosofiske) perspektivet.

De 11 forfatterne, hvis utdanning bl.a. 
omfatter medisin, psykologi, fysioterapi, 
sosialt arbeid, musikkvitenskap og syke-
pleiefag, har erfaring fra veiledning av ulike 
grupper av helsepersonell. Det er slående 
hvordan det er de samme fenomenene 
man må forholde seg til i ulike faggrupper. 
Våre veiledningserfaringer er i sannhet 
flerfaglige!

De fenomenene som forfatterne tar hvert 
sitt utgangspunkt i, er: mot, tilstedeværelse, 
trøst og lindring, kjærlighet, medleverskap, 
improvisasjon, selvavgrensning, språk, 
kropp og forbedring. Ut fra ett av disse 


