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«Det moderne selvet er preget av en stadig mer 
risikofiksert helse- og sykdomsdiskurs.»

H. Bondevik, O. J. Madsen og K. N. Solbrække

  ANMELDELSE:    Snart er vi alle pasi-
enter er en bok som oppfordrer 
 leseren til å tenke kritisk og filoso-
fere omkring det aktuelle temaet 
medikalisering.

Med medikalisering menes det at 
menneskelige problemer forstås og 
 defineres medisinsk. Det er gjenkjenn-
bart fra debatten om hvorvidt sorg skal 
være en diagnose, i kokebøker som 
 forfekter den optimale ernæring  og 
i at Norge sammen med Island er de 
 landende i Norden som diagnostiserer 
og medisinerer flest barn mot ADHD.

Denne antologien har  bidragsytere 
fra flere ulike akademiske  disipliner, 
som litteraturvitere, psykologer, 
 leger, sosiologer, pedagoger, filosofer 
og idéhistorikere.

Boken består av tolv kapitler som 
bindes sammen ved å belyse begre-
pet medikalisering fra ulike vinkler, 
både som et fenomen i samfunnet 
og i helsevesenet, og på et individ-
nivå. Hvordan påvirkes en pasient av 
å få en diagnose, og kan en diagnose 
 noensinne være en objektiv kategori? 

Det påpekes at det som i tidligere  tider 
ble oppfattet som normale sider ved 
livet, som alderdom, alkoholisme, 
overvekt, eller tungsinn, ses i dag på 
som medisinske tilstander som krever 
farmakologisk behandling.

De ulike kapittelforfatterne for-
fekter et pragmatisk syn på medika-
lisering og vekter bekymringsfulle 
innvendinger mot positive sider. En 
positiv side er at noen pasienter opp-
lever å få hjelp og at rettigheter følger 
med diagnoser. En ulempe kan være 
at identitetsutvikling kan påvirkes av 
å ha fått en diagnose, kanskje spesielt 
en psykiatrisk en.

Dette er en bok som kan passe for 
studenter på masternivå i helsefag og 
for dem som er spesielt interessert i 
problemstillingen. Språket er akade-
misk. Noen av kapitlene har en essay-
istisk stil og henviser til litteratur og 
fagspesifikke termer som det er en 
fordel å kjenne til fra før.

Boken berører et aktuelt tema og 
henvender seg primært til dem som 
jobber innenfor forskningsfeltet. •
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  LITTERATUR:    Min første jobb 
var som sykepleier for asylsøkere. 
 Dette var en ny verden, både fag-
lig og menneskelig.

Boken Flyktninger og  asylsøkere 
i helsetjenesten av legen Reidun 
Brunvatne er både praksisnær 
og klinisk relevant, og Brunvatne 
 bruker mange egne erfaringer fra 
sine 13 år som lege for asylsøkere 
og flyktninger.

«Det handler om å møte men-
nesker», står det på en av de  første 
sidene, og det er egentlig represen-
tativt for boken.  Brunvatne avmys-
tifiserer «den andre», og har heller 
et klart fokus på den informa sjonen 
legen, men etter min mening også 
sykepleieren, kan trenge i møte 
med asylsøkere og flykt ninger. 
Dette gjelder både de «spennen-
de» og fremmede sykdommene, 
som schistosomiasis, om tortur-
overlevere og om de andre helse-
utfordringene man kan møte i 
 arbeid med disse pasientgruppene. 
Brunvatnes bok favner hele denne 
 bredden, og er like relevant i dag – 
nesten tolv år senere. •
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