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Nordiska temanummer om antibiotika

et är med stor glädje, stolthet och tillfredsställelse vi nu kan
presentera sammanlagt nio artiklar till nordiska tema-
nummer om antibiotika. Ambitionen med nordiska tema-

nummer är att involvera skribenter från våra olika länder, gärna
representanter från flera länder i varje artikel. Det är en god am-
bition. Samtidigt kan det innebära en utmaning när riktlinjer och
praxis skiljer mellan länderna. I avsaknad av evidens kan ibland
råda olika uppfattningar även inom ett och samma land. Detta
har medfört en mer mödosam och långdragen skrivprocess än
vad som är vanligt för våra gemensamma temanummer. Men när
vi nu presenterar det färdiga resultatet kan vi konstatera att an-
strängningarna inte varit förgäves, tvärtom det är ett unikt ma-
terial för våra läsare. Vi hoppas och tror att artiklarna kommer att
vara till stor nytta i vardagens kliniska verksamhet. Antibiotika
har självklart en väsentlig plats i dagens odontologiska verksam-
het, men antibiotika skall i varje enskilt fall användas med kun-
skap och klokskap. En restriktiv antibiotikaförskrivning är nöd-
vändig för att begränsa det växande hotet om antibiotikaresis-
tens. Allt detta förklaras ingående i de olika artiklarna.

Så vitt vi vet är det nordiska samarbetet med årliga gemen-
samma temanummer unikt för oss inom odontologin. Varje år har
en redaktion huvudansvar för ett tema. I detta fall är det Sverige

som samordnat arbetet. Samtliga redaktioner utser vardera en
expert att ingå i en ad-hoc redaktions-kommitté. Dessa experter
kan gärna bidra som författare, men skall särskilt värna om att
engagera kunniga skribenter från det egna landet, så att vi sam-
mantaget speglar nordisk praxis och generell aktuell kunskaps-
front.

Vi vill framföra vår uppskattning och stora tack till alla som
medverkat i de olika artiklarna och vi önskar läsarna en beri-
kande och nyttig läsning.
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