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I dette nummeret av Mat&Helse har vi plukket fram bøker om 
hva faget medisin er, råd og tips om å leve med kronisk sykdom, 
innholdsstoffer i ferdigvarer, forgiftningsuhell hos barn og 
immunsystemet og infeksjoner.

Bokomtaler

Natural defenses er en liten 
bok om immunsystemet og 
hvordan vi kan styrke det. Den 
består av sju korte kapitler og et 
vedlegg med litteraturreferanser. 
Kapittel 1 forklarer de viktigste 
funksjonene til vårt todelte 
immunsystem (det medfødte og 
det ervervede immunsystemet), 
kapittel 2 tar opp hvorfor 
immunsystemet i moderne 

miljøer er mindre effektivt 
enn det burde vært og kapittel 
3 skisserer truslene vi står 
overfor. Bokas største kapittel, 
4, presenterer hva betaglukaner 
(beta-1,3/1,6) er, hvordan dette 
stoffet kan styrke det medfødte 
immunsystemet vårt og hva til-
skudd kan hjelpe mot. Deretter 
fokuseres det på vårt ervervede 
immunsystem (kap. 5) og åtte 

måter for å styrke immunsys-
temet så man unngår virus- og 
bakterieinfeksjoner (kap. 6). I 
kapittel 7 svarer forfatteren på 
en del vanlig stilte spørsmål om 
immunsystemet og om betaglu-
kaner. Boka er skrevet av den 
britiske farmakologen Paul 
Clayton, PhD, som har skrevet 
flere helsebøker og er rådgiver i 
en rekke helsespørsmål.

Immunsystemet og infeksjoner

Ekte vare er en oppfølger til Den 
hemmelige kokken, som vakte stor 
oppsikt i Sverige da den kom ut i 
2007 (norsk utgave i 2008). Her 
lærte forfatteren hvordan mye 
av den maten folk flest spiser, 
er jukseprodukter som prøver å 
etterlikne ekte vare. Blant annet 
lærte han leserne en del om 
hvordan man tolker matvarenes 
innholdsdeklarasjoner og gav 
dem dermed et enkelt middel til 
selv å avsløre jukset og legge ut 
på veien med ekte vare. Største 
delen av Ekte vare er en utvidet 
utgave av den innkjøpsguiden 
som var å finne i Den hemmelige 

kokken. En rekke oppslag er 
kommet til for nye matvarer, og 
de eksisterende oppslagene er 
utvidet. Dessuten har forfatteren 
for mange av matvarene tatt 
med opplysninger om hva som 
er å få tak i økologisk og tilføyd 
personlige tips som kan gjelde 
valg av råvare eller forslag til 
tilberedning. Boka gir også en 
oversikt over tilsetningsstoffer 
(om hva slags funksjoner de 
har), litt om begrensningene 
i den informasjonen som 
gis til forbrukerne, veiviser i 
forskjellige merkeordninger og 
avsløringer om hvordan vi blir 

lurt av både matprodusenter og 
dagligvarebutikker med hhv. 
fagre ord og varenes plassering 
i butikken. Ekte vare avsluttes 
med noen nyttige adresser. 
Den er oversatt fra svensk, og 
oversetteren har bearbeidet 
den til norske forhold. Boka 
er skrevet av Mats-Eric 
Nilsson, som har vært 
nyhetsjournalist i 30 år. 
Han er redaksjonssjef og 
matskribent i Svenska 
Dagbladet. Nilsson har 
også et nettsted for mer 
informasjon og disku-
sjon: aktavara.org.
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Styrk immun-

systemet !
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Tekst Iver Mysterud

Barn er utforskende og aktive. I et 
ubevoktet øyeblikk kan de komme 
i kontakt med en rekke helsefarlige 
stoffer og giftige planter, både innen-
dørs og utendørs. Barn kan også bli 
utsatt for giftige stoffer fra for eksempel 
insekter, huggorm og maneter. For 
å veilede forbrukeren om hva som 
er farlig og ufarlig, har fagfolk hos 
Giftinformasjonen i Sosial- og helsedi-
rektoratet skrevet Farlig eller ufarlig?. 
Hoveddelen av boka består av nesten 
800 oppslagsord med forskjellige kje-
mikalier, produkter og planter. Dette 
er fordelt på produkter/kjemikalier og 
planter. Man får vite hvor farlige de 
er og hva man bør gjøre hvis et barn 
får i eller på seg noen av stoffene eller 

plantene. Plantelista 
er illustrert med 
fargebilder eller 
-tegninger. Boka gir 
også en gene-
rell innføring 
i forgiftninger 
knyttet til 
medikamen-
ter, sopp, næringsmidler, 
dyr og sniffing samt prinsipper for før-
stehjelp ved akutte forgiftninger. Det 
gis også råd om hvordan forgiftnings-
uhell kan unngås (forebyggende tiltak). 
Farlig eller ufarlig? er særlig relevant for 
småbarnsforeldre, barnehager, skoler og 
helsestasjoner, men mye av informasjo-
nen er også aktuell uavhengig av alder. 

Frisk nok er en positiv selv-
hjelpsbok for alle med kronisk 
sykdom og for dem de deler 
livet med. Den tar for seg 
n livet som kroniker – om å 
takle utfordringer, skape fram-
gang og feire livets små seire
n hva man kan gjøre den 
første tiden etter diagnosen

n hvordan man kan få det 
beste ut av helsevesenet
n verktøy og øvelser for 
utvikling og glede
n hvordan familie og venner 
kan bidra.
Boka er skrevet av siviløkonom 
Yngvar Christophersen, som 
selv er kroniker og har levd 

med diabetes type 1 i over  
40 år. Han skriver ut fra egne 
erfaringer. Christophersen har 
også skrevet Diabetes for livet 
(2004). Han er overbevist om 
at også kronikere kan forfølge 
sine livsdrømmer, at det 
nytter å kjempe og at alt håp 
aldri er ute.

I Hva er medisin gis et bilde av vår 
tids medisin der enkeltmenneskers 
skjebner veves sammen med faglige 
erfaringer og vitenskapelige perspek-
tiver. Forfatteren viser at de offisielle 
fortellingene om medisinen ikke 
alltid stemmer med virkeligheten. 

Gjennom en rivende utvikling har 
medisinen fått en økende samfunns-
messig betydning. Hvor går vi nå, 
hva vil tekniske nyvinninger bety for 
våre livsbetingelser og vår selvforstå-
else. I dette essayet tydeliggjør forfat-
teren fagets overordnede prinsipper. 

Boka er skrevet av Edvin Schei, som 
er allmennpraktiker, forsker og 
foreleser ved Universitetet i Bergen. 
Han er medredaktør av bøkene 
Forstår du, doktor? (2000) og 
På sykeleiet: sykdom og medisin i 
litteraturen (2004).

Lev bedre med kronisk sykdom

Hva er medisin?
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Forgiftningsuhell 
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! Forebygging  og førstehjelp 
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