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Eva Rye Rasmussen, Jan Tagesen og 
Kristianna Mey. Det tas til orde for at 
tannlegekontorer, i hvert fall i områder 
uten umiddelbar ambulansedekning, 
bør være utstyrt med antihistamin og 
kortikosteroid til injeksjon i tillegg til 
tilstrekkelig adrenalin.

I kapittel fire beskriver forfatteren 
Alix Young Vik årsaker til og behand-
ling av Halitose, eller dårlig ånde som 
det heter på folkemunne. En kort og 
konsis gjennomgang som kan være grei 
å repetere før neste pasient tar opp 
temaet. En enkel omarbeidelse kunne 
bli til god pasientinformasjon.

Kapittel fem er forfattet av Ivar Espe-
lid og Jon E. Dahl og tar for seg bruk av 
glassionomerer i melketenner. Gjen-
nomgangen viser at anbefalinger på 
dette området må skje på et beskjedent 
evidens-grunnlag. Ikke desto mindre 
ender forfatterne med seks anbefalinger 
som sikkert vil være et fornuftig 
utgangspunkt ved klasse II-fyllinger 
hos barn.

Også kapittel seks omhandler tann-
fargede fyllingsmaterialer i det Ana 
Raquel Benetti og Anne Peutzfeldt 
spør: «Plastfyldninger i lag eller bulk – 
hva er mulig i dag?». Konklusjonen er 
som så ofte i vårt fag; dersom teknik-
ken og materialene vi allerede benytter 
fungerer så er det klokt å avvente mer 
og bedre dokumentasjon før de nye 
bulk-materialene tas i bruk i større 
omfang.

Mer forskning og klinisk erfaring 
i kapittel sju, denne gang knyttet til 
frakturer i keramer. Forfatterne Marit 
Øilo, Ketil Kvam og John E. Tibbals 
konstaterer at porselensfrakturer i den 
kliniske hverdagen skjer på andre ste-
der i porselenet (cervicalt) enn ved in-
vitro tester. Dette har ledet til spen-
nende nyutvikling av testmetoder for 
å bringe materialforskningen nærmere 
pasientenes behov. Det skal bli spen-
nende å følge dette arbeidet videre, ikke 
minst med tanke om prepareringsde-
sign og tannteknisk fremstilling må 
endres.

En tur inn i den virkelige lilleputt-
verden tar Nils Roar Gjerdet og Vibeke 
Ansteinssen oss med på i kapittel åtte, 
der temaet er Nanomaterialer. Som de 
skriver; anvendelse av nanopartikler 
i restaureringsmaterialer innebærer 
neppe et kvantesprang i kvalitet, men 
snarere en langsom evolusjon mot 
bedre materialer. Nanoteknologi står 
også sentralt når Ann Wennerberg og 

Tomas Albrektsson i kapittel ni gjen-
nomgår nye overflatemodifikasjoner på 
orale implantater. Det er vanskelig 
å skille effekten av flere virkemidler og 
åpenbart behov for mer forskning.

Tilbake til klinikerens hverdag 
i kapitlene ti og elleve der Bengt Øwall 
først tar leseren gjennom flere eksem-
pler på «Fast protetik ved begrensad 
ekonomi», med greie illustrasjoner. 
Deretter understreker Harald Gjengedal, 
Esben Boeskov Øzhayat og Einar Berg 
sammenheng mellom livskvalitet og 
protetisk rehabilitering. Som nevnt har 
kunnskapen de bringer til torgs allerede 
fått politiske konsekvenser i Norge.

Siste kapittel i Odontologi 2014 tar 
for seg «Trygg bruk av laser 
i tannpleien». Ellen M. Bruzell og Lill 
Tove N. Nilsen registrerer at bruk av 
laser innen odontologien er fordoblet 
i løpet av de siste fem årene. Dette til 
tross for begrenset dokumentasjon på 
laserbehandlingens fordeler fremfor 
konvensjonell behandling samt at laser 
også innebærer risiko for skadeutvik-
ling.
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■ Steinar Hunskår, redaktør:
Allmennmedisin

Allmennmedisin er 
en stor bok 
i tilnærmet A4 for-
mat på 984 sider. 
Førsteutgaven kom 
i 1997, og tredje re-
viderte utgave er et 
samarbeidsprodukt 
med en hovedre-

daktør, fem medredaktører og mer enn 
sytti forfattere. Boken er en lærebok/
oppslagsverk som primært henvender 
seg til den allmennpraktiserende lege. 
Den har en omfattende innholdsover-
sikt som er lett å finne frem i. I tillegg 
har den et 30 siders stikkordsregister.

Boken er delt opp i seks hoveddeler 
med underkapitler. Hver hoveddel har 
egen fargekode. Del én omfatter all-
mennmedisin og allmennpraksis. Man 
får her en oversikt over arbeidssituasjo-
nen i allmennpraksis, den kliniske sam-
talen og diagnostiske prosesser.

Del to omtaler viktige organovergri-
pende sykdommer som tretthet og 
slapphet, vekttap, feber, svimmelhet, 

pustevansker, brystsmerter og akutte 
magesmerter. Man går her ut fra ett 
symptom som har organovergripende 
differensialdiagnoser.

Del tre omfatter mer enn halve boken 
og omtaler sykdommer i kroppens 
organer. Det er ikke noe klart skille 
mellom kirurgiske og medisinske syk-
dommer. Det er lagt vekt på praktiske 
problemstillinger som møter allmenn-
legen. Det kan være alt fra seksuelle 
dysfunksjoner til blå negler og hvordan 
man fjerner en fastsittende fiskekrok.

Del fire omfatter livsløpet. Det 
begynner med barn og ungdom, og 
avsluttes med omsorg ved livets slutt.

Del fem tar for seg konsultasjoner 
med ulike formål. Det er helsekontroll 
av friske, røykeavvenning, rusproble-
matikk og innvandringsproblematikk.

Siste del seks omtaler det å være all-
mennlege. Man tar for seg risikovurde-
ringer, prioriteringer, feilbehandling, 
etiske overveielser og allmennmedisi-
nens endring og utvikling.

Boken er skrevet i et lettfattelig språk 
og gir god og omfattende informasjon 
om allmennmedisinske problemstillin-
ger. Den kan virke litt kjedelig da den 
er ganske ensformig med mye skrift og 
lite illustrasjoner og bilder. F.eks. 
kunne man ønsket seg kliniske bilder 
av de mest vanlige hudsykdommer.

Boken er god på kommunikasjon og 
godt oppdatert på nyere behandlings-
metoder. Den tar opp praktiske pro-
blemstillinger med eksempler på van-
skelige temaer.

For tannleger er boken fin som opp-
slagsverk for bedre å kunne sette seg 
inn i enkeltpasienters spesielle proble-
mer. Den kan også anbefales for den 
interesserte tannlege som ønsker å øke 
sitt kunnskapsnivå innen generell 
medisin.
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