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Praktisk og nyttig
Michael Hülsmann, Edgar Schäfer:
Problems im Endodontics
Etiologi, Diagnosis and Treatment

ichael Hülsmann og 
Edgar Schäfer, fra det 

tyske endodontimiljøet, er 
kjent for sine detaljerte og 
grundige endodontiske over-
sikter basert på tilgjengelig 
litteratur. Som tittelen anty-
der, er boken i første rekke 
ikke tenkt som en vanlig læ-

rebok i endodonti. Boken henvender 
seg til praktiserende tannleger. Den er 
problemorientert og tar opp viktige 
momenter knyttet til de fleste emne-
områder innen endodonti. Boken er 
nyttig for alle med interesse for endo-
donti som fag, enten til bruk som opp-
slagsverk eller for mer inngående stu-
dier rundt endodontisk problemløs-
ning. Kapittelinndelingen gjør det lett 
å bruke boken som oppslagsverk når 
en står overfor et spesifikt problem, 
spesielt siden tittelen i de ulike kapit-
lene indikerer problemområdet. Boken 
har 24 kapitler som tar opp problem-
stillinger av både biologisk og teknisk 
karakter. Boken har en fyldig og rele-
vant referanseliste til hvert kapittel, 
i tillegg til et alfabetisk indeks som 
kan være til hjelp når en skal finne 
spesielle momenter som en er på ut-
kikk etter.

Problems in Endodontics, har litt 
av samme filosofi som boken Problem 
Solving in Endodontics (Gutmann, 
Dumsha, and Lovdal, Mosby), men 
forfatterne vil med denne boken lage 
en oversikt som er mer knyttet opp 
mot europeisk filosofi og tradisjon. 
I tillegg har de ønsket å gå ut over det 
å lage en vanlig kokebok 
i problemløsning. Dette har de gjort 
ved å inkludere uthevede hovedbud-
skap og korte vitenskapelige fakta-
bokser basert på tilgjengelig littera-
tur. For å gjøre boken mest mulig 
praksisnær har de i tillegg inkludert 
korte kasusrapporter for å illustrere 
problemene. Boken er rikelig illustrert 
med kliniske bilder og eksempler 
basert på røntgen.

Oppsummert kan en si at boken er 
praksisnær og problemorientert. Den 

kan trygt anbefales som et supplement 
til en vanlig lærebok.

Inge Fristad

London, Quintessence publishing, 2009, 
541 sider, 800 bilder og 31 tabeller. 
ISBN-13: 9781850971863.

Joel H. Berg and Rebecca L. Slayton:
Early childhood oral health

ette er en 
amerikansk 

lærebok som tar 
opp temaet små 
barns orale helse. 
Bokens målgruppe 
er angitt å være 
studenter, og re-
daktørenes hen-

sikt er å sette fokus på forebygging og 
behandling av karies hos barn under 
seks år med hovedvekt på de aller 
minste barna.

Boken er skrevet av 17 professorer 
og forskere og gir en oppdatert over-
sikt over fagfeltet sett med ameri-
kanske briller.

Ulike forfattere tar for seg kliniske 
tema som beskrivelse av småbarnska-
ries, undersøkelse av små barn, bruk av 
fluor og forebygging og behandling av 
karies i denne aldersgruppen. Videre 
har boken flere kapitler som tar opp 
organisering av tannhelsetjenester for 
små barn, blant annet beskrives ulike 
sosiale program rettet mot fattige og 
personer uten helseforsikring og lege-
nes rolle når det gjelder undersøkelse og 
behandling av små barns tenner.

På en del felt er det ulikheter mellom 
det som beskrives i boken og det som nå 
undervises i Norge. Når det gjelder repa-
rative kariesbehandling ved karies 
i primære tannsatt anbefales «gammel-
dags» klasse II-preparering ved utfor-
ming av preparinger og ved karies 
i primære fortenner beskrives ulike for-
mer for kronebehandling. Andre tema 
har begrenset interesse for norske tann-
leger fordi behandlingstilbudet både når 
det gjelder helsetjenester og tannhelse-
tjenester i USA og Norge opererer under 
svært ulike rammebetingelser. Dette 
gjelder kapitler som tar for seg tverrfag-
lig samarbeid, folkehelsearbeid og 
arbeidsdeling mellom personelltyper.

Boken er ikke et alternativ som pen-
sumbok i pedodonti for tannlegestu-
denter i Norge. Deler av boken kan 
anbefales for forskere, tannleger og 
andre som er spesielt interessert 
i tannbehandling av små barn. Boken 
kan være et godt supplement for lesere 
som ønsker en oversikt over tannhelse-
tjenester for små barn i USA.

Boken er inndelt i 13 kapitler med 
omfattende referanselister og illustrert 
med figurer og fargebilder. Boken er 
skrevet på relativt lettlest og presist 
engelsk.

Nina J. Wang

Oxford: Wiley-Blackwell; 2009. 320 sider, 
91 illustrasjoner og 25 tabeller. 
ISBN 978-0-8138-2416-1

Grundig og lærerikt om 
metall-keramrestaureringer
W. Patrick Naylor:
Introduction to metal-ceramic 
technology
Second edition

etall-keram-
teknologi 

(MK) er den mest 
benyttede fremstil-
lingsmetoden for 
protetiske restaure-
ringer i dag. Selv 
med nye og bedre 
keramiske materia-

ler tilgjengelig vil det fortsatt være 
mange situasjoner der MK er det best 
egnede alternativet. En god lærebok om 
temaet er derfor stadig aktuelt. Intro-
duction to metal-ceramic technology er 
en slik lærebok som i utgangspunktet 
henvender seg til tannlege- og tanntek-
nikerstudenter og spesialistutdannings-
kandidater. Den er imidlertid også godt 
egnet for mer erfarne tannleger og 
tannteknikere. Boken er velskrevet og 
rikt illustrert med både tegninger og 
foto av høy kvalitet. Illustrasjonene er 
tydelige med forklarende figurtekster. 
Den generelle teksten er lett å forstå, har 
en pedagogisk tilnærming til temaene 
og er godt understøttet med referanser 
til relevante vitenskapelige artikler.

Boken er inndelt i ni kapitler som 
omhandler alt fra generell material-
lære om de metallegeringer og keramer 
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