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Kjeld Møller Pedersen er en av nestorene i dansk helseøkonomi. 
Her har han skrevet en omfattende bok, i første rekke rettet mot 
helsepersonell som ønsker kunnskap om helseøkonomi, men også 
for studenter på både helsefaglige profesjonsstudier og innen sam-
funnsfag.

Sundhedsøkonomi er ingen tung teoretisk lærebok. De enkelte 
temaene motiveres godt av anvendte problemstillinger, og boken 
fremstår som en blanding av praktisk helseøkonomi og helsepoli-
tikk. Utgangspunktet er naturlig nok Danmark og den danske helse-
sektoren. Dette gjør at deler at stoffet og mange av eksemplene 
blir noe fremmede fra ståstedet til en norsk leser. I mange av kapit-
lene gjør forfatteren også et poeng av å skape avstand til den ame-
rikanske, markedsorienterte tilnærmingen til faget. Fra en norsk 
lesers synspunkt ville det nok vært mer interessant om Møller 
Pedersen hadde vært mindre «dansk» og mer «nordisk» i sin 
tilnærming til stoffet.

Dette er en omfangsrik bok. De 19 kapitlene er gruppert i seks 
tematiske deler. For lesere uten økonomibakgrunn gis først en gjen-
nomgang av sentrale økonomiske begreper. Etter dette er innde-
lingen i temaer og de enkelte kapitlenes plassering innen de ulike 
temaene dessverre ikke alltid like lett å forstå. Flere av kapitlene 
kommer «overraskende» og virker noe ute av sammenheng. DRG-
systemet diskuteres i en del som omhandler «de to aktører», og ikke 
sammen med diskusjonen av finansieringssystemer. Lesere som 
ønsker å avgrense seg til spesielle temaer, må dermed «hoppe» mye 
mellom de ulike delene, noe som gjør stoffet mindre tilgjengelig.

Kjeld Møller Pedersen er kunnskapsrik og har mye interessant 
stoff han ønsker å dele med leserne. Han skal også ha ros for lange 
og gode referanselister i enden av hvert kapittel. I noen tilfeller kan 
det allikevel bli vel mange ord. Denne leseren ville satt pris på en 
litt strammere redigering av teksten.

Som en innføringsbok i helseøkonomi er nok inntrykket at dette 
både blir vel dansk og litt for mye. Lesere som kjenner stoffet fra 
før, vil imidlertid finne mye å glede seg over. Men vær forberedt på 
å lete litt.
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Denne boken er skrevet av en medisinstudent! Den er et kompen-
dium i nyrefysiologi beregnet som eksamensforberedende stoff 
i nyrefysiologi i Danmark. Kompendiet er ikke egnet som lærebok 
og forutsetter at man har gjennomgått undervisning i nyrefysiologi.

Boken er ikke inndelt i kapitler på tradisjonell måte, men forfat-
teren tar punktvis for seg ulike funksjoner i nyren vedrørende blod-
gjennomstrømning, glomerulusfiltrasjon, tubulære funksjoner og 
væske- og elektrolyttbalanse. Han gjør rede for en rekke nyrefysio-
logiske begreper og viser stadig til hva som forventes av ervervet 
kunnskap til eksamen i nyrefysiologi. Den er derfor sikkert godt 
egnet for medisinstudenter som repetisjon før eksamen i fysiologi 
i Danmark. Teksten er nok en del preget av det nyrefysiologiske 
miljøet i Danmark. Særlig når det gjelder tubulære funksjoner og 
måling av blodgjennomstrømning er det noe mer omfattende enn 
hva vi forventer av studentene her i Norge. Dette medfører at mer 
enn 50 ulike likninger presenteres.

Når dette er sagt, er teksten meget konkret og godt formulert, og 
illustrasjonene er fine med flytskjemaer. Med litt bakgrunn i faget 
vil man ha glede av mye av stoffet, som også synes å være godt 
oppdatert med blant annet omtale av en rekke transportører som er 
identifisert i ulike segmenter av tubuli. Som oppslagsbok er den 
mindre egnet, blant annet fordi stikkordregisteret ikke er helt opti-
malt. For eksempel står det i stikkordregisteret under reabsorpsjon 
ikke noe om natrium, men om en rekke andre mindre betydnings-
fulle ioner.

Til tross for enkelte svakheter kan jeg trygt anbefale boken også 
for medisinstudenter i Norge og dessuten som en oppfriskning 
i feltet for leger med spesiell interesse for nyresykdommer, væske – 
og elektrolyttforstyrrelser.
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