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Tiril Willumsen, Lena Myran og Jostein
P.Å. Lein (redaktører):
Odontologisk psykologi
Her er forlagets presentasjon av boka:

dontologisk psy-
kologi er en 

lærebok som 
omhandler de psyko-
logiske sidene ved 
tannhelse og tannbe-
handling.

Tannhelsen påvir-
ker den mentale helsen vår, og psykiske 
vansker kan påvirke tannhelsen:

– Mange isolerer seg fordi de skam-
mer seg over dårlige tenner.

– Mange er så redde for tannbehand-
ling at de unngår det i årevis.

– Flere har vonde erfaringer som gjør 
at tannbehandling oppleves umulig.

For å kunne forstå og hjelpe alle 
pasienter, må tannhelsepersonell ha 
kunnskap og ferdigheter i kommunika-
sjon, angstproblematikk og traumebe-
visst tannbehandling.

Odontologisk psykologi bidrar med 
å plassere munnhelsen som en integrert 
del av generell helse og velvære.»

Oslo: Gyldendal Akademisk; 2018. 276
sider. 1. utgave. ISBN/EAN:

9788205510791

Magne Nylenna:
Medisinsk ordbok – 8. utgave
Her er forlagets egen presentasjon av 
boka:

edisinsk ord-
bok inneholder 

ord og uttrykk fra alle 
deler av helsetjenes-
ten.

Medisinsk ordbok 
er oppdatert i tråd 
med norsk, medisinsk 
terminologi i 2017. 

Bokens 21 500 oppslagsord og forkor-

tinger omfatter betegnelser knyttet til 
kroppens organer og funksjoner, medi-
sinske undersøkelser, sykdommer og 
pasientbehandling, samt våre mest 
brukte legemidler. Medisinsk ordbok er 
særlig godt oppdatert på nye begreper 
knyttet til helsetjenestens organisering 
og drift. 800 minibiografier forteller 
hvem som står bak ord og uttrykk som 
inneholder personnavn.»

Professor dr.med. Magne Nylenna er 
lege, spesialist i samfunnsmedisin, fag-
direktør ved Folkehelseinstituttet og 
professor II ved Universitetet i Oslo.

Oslo: Kunnskapsforlaget; 2017. Vekt: 1247
gram. 8. utgave. Boka har mikrobiografier

og illustrasjoner. ISBN: 9788257322168

Jessica Lönn-Stensrud
Bakterienes forunderlige verden

orfatteren, Jessica 
Lönn Stensrud, 

har en mastergrad 
i biokjemi og en ph.d. 
i mikrobiologi. Hun 
arbeider med fors-
kning, forsknings-
kommunikasjon og 
undervisning på Re-

alfagsbiblioteket ved Universitetet i Os-
lo.

Her er forlagets egen presentasjon av 
boka:

«Bakterier har eksistert i 3,8 milliar-
der år. De finnes overalt: I og utenpå 
kroppen vår og i de mest ekstreme geo-
grafiske miljøer. Bli med inn i «Bakte-
rienes forunderlige verden».

Jessica Lönn-Stensrud har vært fas-
cinert av verdens minste levende vese-
ner siden hun som liten for første gang 
så en bakterie i et mikroskop. I denne 
boken forteller hun bakterienes histo-
rie. Hun viser oss at bakterier lever på 
de utroligste steder, at de kan lyse 
i mørket, bryte ned plastavfall i sjøen 

og danne iskrystaller i snøkanoner. Vi 
finner millioner av bakterier i én liter 
sjøvann. Og visste du at menneskekrop-
pen består av minst like mange bakte-
rieceller som menneskeceller?

Vanligvis ønsker vi å unngå bakte-
rier, fordi vi er redd for å bli syke. Selv 
om de farlige bakteriene er i mindretall, 
kan de ha alvorlige konsekvenser for 
oss. Det forrige århundrets kanskje vik-
tigste medisinske gjennombrudd var 
derfor oppdagelsen av antibiotika. 
Dessverre har økt forbruk av antibiotika 
også en skyggeside i form av bakte-
rienes utvikling av resistens. Forfatte-
ren viser oss gjennom historiene 
i denne boken hvordan vi kan ta bedre 
vare på bakteriene og på den måten 
bedre ivareta oss selv og det viktige 
samspillet i den verden som både bak-
teriene og vi er en del av.»

Oslo: Universitetsforlaget; 2016. 176 sider,
illustrert. ISBN 9788215024967

Steinar Risnes
Medisinsk–biologisk ordbok – Latin–
gresk–norsk

orfatteren er pro-
fessor emeritus 

ved Institutt for oral 
biologi ved Det odon-
tologiske fakultet, 
Universitetet i Oslo. 
Han har mer enn 45 
års erfaring som læ-
rer, forsker og faglit-

terær forfatter. Han har også erfaring 
som kliniker. Særlige arbeids- og inte-
resseområder har vært anatomi og 
morfologi, både makroskopisk og mi-
kroskopisk.

Her er forlagets egen presentasjon av 
boka:

«Dette er boken for alle med behov 
for mer kunnskap om nomenklaturen 
innen medisin og biologi. Medisinsk-
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