
414 D E N N O R S K E T A N N L E G E F O R E N I N G S TIDENDE 2 0 1 4 ; 1 2 4 N R 5

B O K N Y T T

■ ANMELDELSER

■ Hernández Alfaro, Federico, editor:
Controversial Issues in Implant Den-
tistry

Dette er en godt il-
lustrert bok om kli-
niske utfordringer 
der det ikke nød-
vendigvis finnes 
veldokumenterte 
behandlingsalter-
nativer.

Boka henvender 
seg primært til spe-

sialister i periodonti eller oral kirurgi 
eller allmenntannleger med spesiell 
interesse for avansert implantatbe-
handling. Boken ønsker å besvare en 
rekke ambisiøse spørsmål en kliniker vil 
stille seg når det ikke er mulig å følge 
en fastlagt protokoll. Controversial 
Issues in Implant Dentistry er dermed 
i all hovedsak en bok for klinikeren 
som ønsker et bredere innblikk i temaer 
som det fremdeles ikke finnes klare, 
evidensbaserte svar på.

Boken består av 11 kapitler og bely-
ser like mange temaer innen implanto-
logi, blant annet betydningen av 
implantatenes design og overflate, 
korte implantater, behandling av 
ekstraksjonsalveoler, behandling av 
peri-implantitt, bruk av biomaterialer 
og ben- og vevsregenerasjon. Hvert 
kapittel begynner med en introduksjon 
med bakgrunnsinformasjon for 
å belyse problemstillingen. Deretter 
følger en ryddig og oversiktlig innde-
ling i undertemaer som leder frem til 
konklusjoner eller kliniske anbefalin-
ger. Enkelte kapitler har avsnitt med 
kliniske kasus og/eller tegnede illustra-
sjoner som beskriver forfatternes anbe-
falte teknikker og ideer.

Med tanke på at boken omhandler 
temaer der det er vanskelig å finne 
referanser som direkte besvarer de 
spørsmål en søker, blir innholdet natur-
ligvis noe influert av forfatternes for-
tolkning av litteraturen. Samtlige for-
fattere har tilknytning til universitets-
miljøene i Spania og kan dermed være 
farget av teknikker og behandlingstra-
disjoner fra sitt hjemland. Allikevel må 

det understrekes at referanselistene er 
utfyllende og representerer et bredt 
spekter av internasjonal forskning.

Jeg vil anbefale denne boken som et 
nyttig verktøy i en krevende klinisk 
hverdag – ikke som en oppskriftsbok 
som gir fasit for enhver problemstilling 
relatert til implantatbehandling, men 
en grundig innføring i kliniske utfor-
dringer og mulige løsninger på vanske-
lige problemer.

Odd Carsten Kolsland

London: Quintessence books: 2013. 264
sider, 575 illustrasjoner. ISBN 978–1–
85097–234–1.

■ Peter G Miles, Daniel J Rinchuse
and Donald J. Rinchuse, editors:
Evidence-Based Clinical Orthodon-
tics

Denne boka er en 
gullgruve for dem 
som vil holde seg 
oppdatert 
i forskningsbasert 
kjeveortopedisk di-
agnostikk og be-
handling.

Evidence-based 
behandling har blitt et slagord innen all 
moderne medisin og odontologi. Så 
også innen kjeveortopedien. Mye av 
den gode forskningen blir imidlertid 
ignorert fordi markedskrefter med kun 
profittmotiver dikterer hva slags 
behandlingsfilosofi, apparater og bio-

mekanikk vi skal bruke. Standardiserte 
behandlingsprinsipper uten forankring 
i biologien, og som kan utføres raskt og 
effektivt av hjelpepersonell, markedfø-
res på spektakulær måte med selekterte 
case-reports av pratmakere («in my 
hands») med kun en ferniss av evi-
dence. Gitt at evolusjonsforskerne har 
rett i at mennesket ikke er evolvert til 
å forstå statistikk, men gjennom tuse-
ner av år har trukket konklusjoner ut 
fra enkeltobservasjoner, ligger veien 
åpen for «survival of the fittest» innen 
markedsføring.

Foreliggende bok hilses derfor vel-
kommen for på en forbilledlig måte 
ikke bare å presentere og diskutere evi-
dens for relevante kliniske emner, men 
også å ta opp uenigheter 
i kjeveortopedien. Boken gir dessuten 
god innsikt i hvordan man skal vurdere 
litteraturen med tanke på «quality evi-
dence».

Målgruppen er alle som er involvert 
i diagnostikk og behandling av malok-
klusjoner, også i et interdisiplinært per-
spektiv. Spesialistkandidater vil ha stor 
nytte av boken, likeledes de som ønsker 
å imponere kolleger eller kursgivere 
med overraskende spørsmål og kom-
mentarer.

Boken er delt inn i 13 kapitler der det 
første kapitlet diskuterer hva som 
menes med evidensbasert klinisk prak-
sis. Så følger kapitler om tidlig diagnos-
tikk og behandling, bonding, bruk av 
kjeveortopediske buer, Cl II og CL III 
behandling, asymmetrier, bruk av for-

■ Nye bøker og anmeldelser
idendes redaksjon mottar et stort antall bøker, både om odontologi og andre 
fagområder innen helse, samt helse og samfunn med ulike vinklinger, fra for-

lag i inn- og utland. Mange av disse er det ikke aktuelt for Tidende å anmelde, mens 
mange sendes til anmeldelse. Det blir derfor jevnlig anmeldt et antall bøker i Ti-
dende under Boknytt. Ofte går det imidlertid noe tid fra boken kommer ut til an-
meldelsen foreligger.

For å gjøre bokutgivelser kjent for Tidendes lesere, presenterer vi bøker, både 
odontologiske fagbøker og de som omhandler andre temaer, med en kort omtale 
basert på vaskeseddelen fra forlaget, under vignetten Nye bøker. Presentasjonen 
kommer på det språket boken er skrevet; det være seg norsk, svensk, dansk eller 
engelsk, og er ledsaget av et bilde av bokens forside.

En presentasjon under Nye bøker i Tidende er ingen garanti for at det kommer 
en anmeldelse av boken senere, samtidig som det heller ikke utelukker en anmel-
delse i en senere utgave.
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