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   ANMELDELSER
     

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.
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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.
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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.
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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 


