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B O K N Y T T

Karl R Koerner:
Manual of minor oral surgery for the
general dentist

ormålet med denne hånd-
boken i oral kirurgi og 

oral medisin for allmennprakti-
keren er å bidra til at vurderin-
ger og behandlinger er i tråd 
med etablerte faglige standar-
der, og å gi et bedre grunnlag 
for å vurdere når pasienter med 

oralkirurgiske og -medisinske problem-
stillinger bør henvises. Boken er på to-
talt 320 sider, med stikkordregister bak 
i boken og referanser etter de fleste av 
de 11 kapitlene.

Første kapittel handler om preopera-
tiv pasientevaluering: anamneseopp-
tak, klinisk undersøkelse og tolkning av 
opplysninger som kan indikere økt 
risiko knyttet til medisinske tilstander. 
Kapittelet avsluttes med et fem siders 
avsnitt om basal førstehjelp med hjerte-
lungeredning. Selv om boken her ikke 
er helt oppdatert i forhold til de nyeste 
norske retningslinjer, er avsnittet like-
vel nyttig.

Bokens to neste kapitler tar for seg 
operativ tannfjerning, først generelt og 
i neste kapittel spesielt om visdomsten-
ner. Disse kapitlene er bokens beste, 
med en grundig og detaljert gjennom-
gang av ulike teknikker med gode illus-
trasjoner; både kliniske fotos og teg-
ninger av høy kvalitet. Grundig 
behandlingsplanlegging og håndtering 
av mulige komplikasjoner beskrives 
meget godt. Omtalen av indikasjoner 
for fjerning av visdomstenner mangler 
imidlertid diskusjon omkring profy-
lakstisk fjerning. I tillegg er enkelte 
indikasjoner diskutable, for eksempel 
anterior trangstilling og risiko for kje-
vefraktur.

Det neste kapittelet omhandler tradi-
sjonell preprotetisk kirurgi: fjerning av 
tori, leppe- og tungebåndsplastikker, 
tuberreduksjoner og fjerning av hyper-
plasier. Dessverre finnes også omtale av 
foreldede teknikker, som f.eks. oppbyg-
ging av kjevekam med hydroxylapatitt. 
Implatatkirurgi og relatert kirurgisk 
forbehandling er derimot ikke nevnt. 
Dette gir kapitlet et utdatert preg.

Et relativt omfattende kapittel 5 

omtaler vurderinger og teknikker for 
optimal bløtvevsavslutning mot tenner 
i relasjon til periobehandling, protetisk/
konserverende behandling og estetikk.

Kapittel 6 tar for seg endodontisk 
periapikal kirurgi. Bruk av operasjons-
mikroskop og ultralydpreparering er 
gitt fyldig omtale. Omtalen av retro-
grade rotfyllingsmaterialer omfatter 
MTA- og super-EBA-sement, men ikke 
IRM-sement. Kapittelet er velskrevet og 
detaljert, med flere gode kliniske tips.

Evaluering og behandling av orale 
slimhinnelesjoner er tema i kapittel 7. 
Den diagnostiske prosessen når en 
slimhinneforandring påvises er over-
siktlig fremstilt. Allmenntannlegens 
rolle og ansvar som pimærdiagnostiker 
understrekes. Utredningsmetoder med 
dårlig presisjon (børstebiopsi, innfar-
ging), eller som krever spesielle ferdig-
heter (finnålsbiopsi), burde imidlertid 
ikke anbefales brukt i allmennpraksis. 
Konvensjonell skjærebiopsi er detaljert 
og godt beskrevet, med utstyrsliste, 
gode illustrasjoner og kliniske tips.

Kapittel 8 gir en oversikt over fysio-
logi, farmakologi og generelle prinsip-
per for sedasjon i forbindelse med 
angstdemping før behandling. Forfatte-
ren anbefaler Triazolam (Halcion) for 
peroral sedasjon. Dette preparatet ble 
trukket fra det norske markedet så tidlig 
som i 1991. De kliniske anbefalingene 
i dette kapittelet bør ikke følges.

Periodontale og andre odontogene 
infeksjoner omtales i kapittel 9. Dose-
ringsanbefalinger for antibiotika er 
imidlertid uklare, og bærer til en viss 
grad preg av amerikansk bakteriell 
resistensproblematikk. Videre er det 
ikke differensiert tydelig mellom dose-
ringsregimer for periodontitt og odon-
togene infeksjoner ellers. Det er f.eks. 
uklart om tetracycliner anbefales for 
akutte odontogene infeksjoner. Anti-
biotikaprofylakse for pasienter med 
ortopediske leddproteser og for pasien-
ter med risiko for bakteriell endocarditt 
er grundig omtalt. Det er imidlertid ikke 
eksplisitt uttalt at alle oralkirurgiske 
prosedyrer krever profylakse, bare 
under omtalen av periapikale inngrep 
er dette nevnt. Dette kan føre til misfor-
ståelser.

Kapittel 10 om behandling av peri- 
og postoperativ blødning gir en grun-
dig oversikt over årsaker og tiltak ved 
denne typen komplikasjoner. Boken 
avsluttes med et kapittel om frivillig 
tannlegearbeid i den tredje verden.

Til en viss grad klarer boken å opp-
fylle målsetningene. Dens styrke ligger 
i den velskrevne, grundige og detaljerte 
fremstillingen av teknikker og vurde-
ringer knyttet til operativ tannfjerning 
og periapikal kirurgi. Boken har imid-
lertid klare begrensninger: først og 
fremst er noen kapitler lite relevante for 
norske forhold, og dernest er enkelte 
faglige råd og retningslinjer ikke 
i samsvar med norske anbefalinger. 
Likevel kan boken, hvis den leses med 
en viss kritisk sans, inneholde nyttig 
klinisk stoff for allmennpraktikeren.

Trond Berge

Oxford: Blackwell Munksgaard; 2006. 
ISBN 0-8138-0559-7

Percy Milleding, Margareta Molin og 
Stig Karlsson:
Dentala helkeramer i teori och 
klinik

om forfatterne 
skriver, retter 

boken seg til klinisk 
virksomme tannleger, 
tannlegestudenter og 
tannteknikerstuden-
ter. Forfatterne har 
lang erfaring både 
med klinikk og forsk-

ningsarbeid når det gjelder keramer, og 
følger godt med på utviklingen innen 
området. Percy Milleding arbeider ved 
Det odontologiske fakultet i Gøteborg, 
og Margareta Molin i Malmø. Stig Karls-
son er ansatt på NIOM.

Boken er en lærebok. Hensikten er 
å formidle den nåværende kunnskap og 
erfaring innen dentale helkeramer, men vi 
minnes om at kunnskap er ferskvare og 
ingen kunnskap varer uforandret for alltid.

Boken er inndelt i ti større og mindre 
kapitler. Kapittel 1 tar for seg kortfattet 
historikk. Kapittel 2 har definisjoner og 
inndelinger av ulike keramer. Vi får vite 
hva de brukes til og hva de forskjellige 
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inneholder. Videre er materialegenska-
per ganske omfattende beskrevet, f.eks. 
hvilke faktorer som påvirker holdbar-
heten og hvordan en prøver å gjøre 
materialene så gode som mulig. Kapit-
tel 3 omhandler produksjonsteknikker 
for de ulike helkeramene. Kapittel 4 tar 
for seg indikasjoner og kontraindika-
sjoner for single kroner, broer, innlay/
onlay og fasader. Kapittel 5 beskriver 
kliniske prinsipper for sementering av 
de ulike keramtypene og de ulike kon-
struksjonene. Vi får trinnvise oversikt-
lige beskrivelser av adhesiv semente-
ring. Her er det mange gode råd, og pre-
sisering av at hvert punkt må lykkes for 
å få en optimal binding. Kapittel 6 
omhandler helkeramer i klinikken. 
Dette er absolutt det største kapittelet, 
og det er inndelt i kroner, broer, 
implantatdistanser, inlay/onlay og 
fasader. Forfatterne tar for seg indika-
sjoner og kontraindikasjoner, prepare-
ringsteknikker og alternative behand-
lingsformer der det kan være aktuelt. 
Alle kliniske faktorer en må vurdere blir 
gjennomgått. Arbeidsgangen ved hel-
keramiske stifter og brackets beskrives 
også. Det er illustrert med mange kli-
niske fotografier av god kvalitet. Kapit-
tel 7 tar for seg ulike temporære erstat-
ninger ved alle typer prepareringer. Her 
får vi også en oversiktlig feilsøknings-
guide. Kapittel 8 beskriver kortfattet 
estetiske prinsipper, fargelære og farge-
uttak. Kapittel 9 omhandler oppfølging 
og hvordan restaureringene holder seg 
over flere år. Her er oversiktlige tabeller 
over mislykkethetsprosent for ulike 
keramiske erstatninger. Kapittel 10 
beskriver en rekke mulige årsaker til at 
behandlingen kan mislykkes. Det illus-
treres med kliniske fotografier. Forfat-
terne avslutter med fremtidsperspektiver.

Referanselisten er lang og oversiktlig 
inndelt i de ulike temaene som er 
omtalt. Bakerst i boken finner vi stikk-
ordregister.

Boken kan absolutt anbefales både til 
tannleger og studenter i klinikken. Den 
er lett å lese og finne frem i, og det er 
fint at alle typer keramiske restaurerin-
ger beskrives. Den er i paperback og er 
skrevet på svensk. Boken kan kjøpes på 
Akademikas avdeling på Veterinærhøy-
skolen.

Nina Rygh Thoresen

200 sider, 106 illustrasjoner, 11 tabeller. 
Stockholm: Förlagshuset Gothia; 2006. 
ISBN 91-7205-444-1

Nordmøre og Romsdal 
Tannlegeforening inviterer til Operakurs

Oppdatert periodonti i allmenn praksis
Behandling av patologi – rehabilitering av funksjon

Kursholder
Morten Klepp, spesialist i periodonti

Tema
– Behandlingskonsept og strategi 
i møte med periodontittpasienten
– Systematikk i alle trinn fra under-
søkelse til recall
– Hva forventes av pasienten? Hva for-
ventes av tannpleier og tannlege?
– Fokus på hele tannsettet, bygd på 
individuell tanndiagnose og – prognose
– Bruk av Trygdens takster i systema-
tisk periodontal behandling og perio-
dontal rehabilitering
– Tenner eller implantater, eller ja takk, 
begge deler

Tid
Lørdag 10. februar 2007

Sted
Quality Hotel Grand, Kristiansund

Program
Kl. 1000: Kurset starter. En to retters 
lunsj blir det tid til underveis. Kurset 
avsluttes ca. kl. 15. Før kveldens fore-
stilling har man et par timer til egen 
disposisjon.

Kl. 1800: Orfeus i underverdenen. 
Operette av Jacques Offenbach. Etter 
operaforestillingen blir det aperitiff og 
3-retters operasoupé på Quality Hotel 
Grand.

Priser
Kurs, medlemmer av NTF: kr 1350 inkl. 
2 retters lunsj
Kurs, ikke-medlem av NTF: kr 1650 
inkl. 2 retters lunsj
Kurs, sekretærer: kr 800 inkl. 2 retters 
lunsj
Aperitiff og 3-retters operasoupé: kr 540
Billett til Orfeus i underverdenen: kr 360
Overnatting med frokost, per person 
i enkeltrom: kr 895
Overnatting med frokost, pr. person 
i dobbeltrom: kr 510

Påmeldingsfrist
12. januar 2007 dersom billett ønskes 
til Orfeus i underverdenen.
22. januar 2007 for kun kurs + overnat-
ting.
1. februar 2007 for kun kurs.

Påmelding til
sturs@online.no eller til Sturla Sky, 
Hauggata 18, 6509 Kristiansund N. 
Tlf. arb. 71 67 22 50

Innbetaling til: kasserer i Nordmøre og
Romsdal Tannlegeforening, Unni Tøm-
mernes, Kårvåg, 6530 Averøy. Tlf. arb.
71 51 63 55. Kontonr: 0540 03 69331

L O K A L F O R E N I N G E N E S  K U R S E R
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