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Forfatteren er en erfaren forsker og kliniker, og læreboken er ment
å gi en innføring i akutte situasjoner som kan oppstå ved psykisk
lidelse. Målgruppen er først og fremst leger, psykologer og syke-
pleiere.

Layouten er nøktern, og innholdsfortegnelsen er oversiktlig.
Det er ingen farger, og bare noe bruk av tabeller og oversikter. De
kliniske eksemplene som er skilt ut med grå bakgrunn, gjør boken
leservennlig. Historier fra virkeligheten gir en god klinisk forank-
ring for den oppdaterte kunnskapen vi presenteres for.

Det er først en oversikt over undersøkelse og utredning, før en
rekke sykdomskapitler avløser hverandre. Kapitlet om psykose er
det mest omfattende. Det har sin bakgrunn både i pasientgrunnlaget
for akuttposter og at det er et tema som trenger plass for å bli
grundig belyst. For klinikere i en akuttpost vil kapitlene om rus-
misbruk, graviditet og spesielle problemstillinger være nyttig. Både
yngre pasienter, eldre pasienter, selvmord, selvskading og vold er
eksempler på temaer som blir berørt på en klinikknær måte. Lov-
verket omtales kort i et eget kapittel.

Forfatteren bruker forskning, forståelsesmodeller og klinisk erfa-
ring for å gi en oppdatert oversikt som kan være nyttig i hverdagen.
Boken er kanskje aller mest nyttig for dem som ikke jobber med
akuttpsykiatri til daglig, men som kan komme i situasjoner hvor
kunnskap om dette er både viktig og nødvendig.

Marit Tveito
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Diakonhjemmet Sykehus
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Alkoholkonsumet er økende i både Norge og Sverige. Landenes
restriktive alkoholpolitikk er under press. Tilgjengeligheten til
alkohol er blitt lettere, og prisene er relativt sett lavere. Velstands-
økningen bidrar også til endrede alkoholvaner. Når de regulatoriske
tiltakene blir mindre politisk salgbare, flyttes ansvaret for å holde
seg innenfor forsvarlige forbruksgrenser over på konsumenten.
Og helsetjenesten får et ansvar for å gi befolkningen kunnskap om
risiko og hjelp til risikanter.

Forfatteren, en allmennlege med mer enn gjennomsnittlig inter-
esse for alkoholspørsmål, henvender seg til kolleger i praksis.
Andelen av befolkningen som er risikobrukere av alkohol, er høy.
Tidlig identifisering og enkel intervensjon har vist seg å kunne
redusere forbruket. Samtidig vet vi at det kan være vanskelig å få
til den gode samtalen om livsvaner det ikke er umiddelbar interesse
for å endre.

Foruten en kort innføring i alkoholens historie har boken et opp-
datert kapittel om alkoholpolitikk og alkoholvaner i et globalt per-
spektiv. Ansvaret for å redusere risiko forbundet til alkohol legges
i første rekke på politikere, men helsetjenesten har også en rolle
med å identifisere og intervenere. Bokens pasientsentrerte innret-
ning gir klinikeren en god innføring i motiverende samtaleteknikk
og understreker betydningen av en ikke-moraliserende og empatisk
tilnærming. Forfatteren gir en rekke gode råd om praktisk hånd-
tering av risikoforbruk, der pasienten selv må medvirke til endrede
vaner. I de siste kapitlene tar han for seg alkoholens farmakologi
og innvirkning på ulike sykdomstilstander.

Boken er lettlest, og hvert kapittel har en referanseliste med tips
til videre lesing. Den kan være nyttig, både som kunnskapskilde
og inspirasjon i kollegagrupper i videre- og etterutdanningen.

Arne Johannesen

Psykiatrisk klinikk
Sykehuset Telemark


