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Elisabeth Heggem Julsvoll, redaktør:
Temporomandibulær dysfunksjon
Teori, undersøkelse og behandling

Her er forlagets egen omtale:
emporoman-
dibulær dys-

funksjon (TMD) er 
en samlebetegnelse 
for tilstander som 
karakteriseres av 
tegn og symptomer 
i og fra kjeveledd, 

kjeveleddsmuskulatur og omkringlig-
gende strukturer. Optimal behandling 
av kjeveleddsproblematikk ved TMD 
forutsetter inngående teoretisk kunn-
skap både når det gjelder diagnostise-
ring, vurdering av den enkelte tilstand 
og behandling av denne. En lærebok 
med beskrivelser av relevante undersø-
kelser og behandling, spesielt når det 
gjelder manuelle teknikker, har derfor 
lenge vært etterspurt i norske fagmil-
jøer.

Boken tar for seg undersøkelse og 
behandling av TMD med utgangspunkt 
i prinsipper fra fysioterapi og manuell-
terapi og er rikt illustrert. Foruten 
bidrag fra fysioterapeuter/manuelltera-
peuter inkluderer boken relevante 
bidrag fra odontologer, kjevekirurg og 
kiropraktor. Metoder og prinsipper som 
presenteres baseres på et omfattende 
teorikapittel med henvisninger til opp-
datert forskning, nasjonal retningslinje 
og kunnskapsbasert praksis for under-
søkelse og behandling ved TMD.

Boken vil være relevant for både stu-
denter og undervisere på bachelor- og 
mastergradsnivå innen fysioterapi, 
manuellterapi, medisin, odontologi, 
kiropraktikk, osteopati og naprapati. 
Den vil også kunne benyttes av helse-
personell som behandler personer med 
TMD samt som pensum på etterutdan-
ningskurs for fysioterapeuter og felles-
kurs for manuellterapeuter og kiroprak-
torer.»

Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2018.
277 sider. ISBN: 978 82 02 55779 9.

Stian Biong og Siri Ytrehus:
Helsehjelp til personer med ruspro-
blemer

Her er forlagets egen omtale:
vordan kan vi 
forstå og 

identifisere ruspro-
blemer? Hva er god 
helsehjelp til perso-
ner som sliter med 
rusproblemer?

Mennesker med 
rusproblemer er en gruppe med stort 
behov for sammensatte tjenester over 
tid. Myndighetene øker satsingen på 
rusfeltet og peker på at ulike faggrup-
per må arbeide sammen om å skape et 
godt tjenestetilbud. Flere med ruspro-
blemer har dessuten en psykisk eller 
somatisk lidelse, noe som setter store 
krav til det tverrfaglige samarbeidet.

I det tverrfaglige rusarbeidet legges 
det vekt på

• tidlig intervensjon overfor men-
nesker som står i fare for å utvikle rus-
problemer

• et godt tjenestetilbud i institusjon 
og i kommunene

• tilgjengelighet, variasjon og helhet 
i tjenesteapparatet

• tilbud som fremmer mestring, 
sosial inkludering og en meningsfull 
hverdag

Helsehjelp til personer med ruspro-
blemer gir en innføring i ulike teore-
tiske og praktiske perspektiver på rus-
problemer og tar for seg ulike nivåer av 
helsehjelp til personer med rusproble-
mer. I denne andre reviderte utgaven 
blir det pekt på krav til nye tverrfaglige 
tilnærminger og ny kompetanse for 
å imøtekomme den økte satsingen på 
feltet.

Boken er primært skrevet for bac-
helor- og mastergradsstudenter i helse- 
og sosialfagene. Også de som jobber 
med rusproblematikk i praksisfeltet, vil 
kunne ha nytte av boken.»

Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2018. 2.
utgave. 277 sider. ISBN: 978 82 02 53263 5.
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■ Nye bøker og anmeldelser
idendes redaksjon mottar et stort antall bøker, både om odontologi og andre fagområder innen helse, samt helse og sam-
funn med ulike vinklinger, fra forlag 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 Tidende under Boknytt. Ofte går det imidlertid 
noe tid fra boken kommer ut til anmeldelsen 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. Presenta-
sjonen 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 anmeldelse i en senere utgave.
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