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orfatteren er tannlege 
i privat praksis i Ca-

lifornia. Han har startet 
og leder et et-årig pro-
gram (fellowship) i im-
plantatbehandling. Si-
den 2001 har han hatt 

mer enn 1000 tannleger i dette pro-
grammet. Det vil si over 70 tannleger 
per år i et ett-årig program. Hans mål-
gruppe er tannleger som arbeider med 
implantatbehandling og dette skal være 
en lærebok i anatomi som inkluderer 
illustrasjoner, preparater, Cone-Beam-
CT undersøkelser og noen intra-opera-
tive bilder av kirurgisk implantatbe-
handling. Boken er derfor sikkert obli-
gatorisk lesning for de som deltar i fel-
lowship-programmet. Man har en 
følelse av å ha sett mange at illustrasjo-
nene før, men det skal være original-
tegninger og de er gode.

Boken er del i 10 kapitler med store 
og gode fargeillustrasjoner. Den engel-
ske teksten er dekkende for illustrasjo-
nene. Kapitlene tar systematisk for seg 
kar- og nerveforsyning, muskler, man-
dibel og maxille. Disse kapitlene er lett-
fattelige og gir en god oversikt over 
hodet og halsens anatomi. I tillegg er 
det preparater fra seks avdøde som er 
gode illustrasjoner på relasjonene spe-
sielt i forhold til sinus maxillaris, nese-
hule og processus alveolaris.

Boktittelen er noe voluminøs. Både 
kirurgisk og radiologisk i oral implan-
tologi. Dette er meget omfattende og 
boken klarer derfor ikke å omhandle 
alle disse feltene like bra. Når det kom-
mer til CBCT vurderinger i forhold til 
implantatbehandling, blir denne boken 
for overfladisk og enkel og de kirur-
giske teknikkene som er vist gir heller 
ikke så stort læringsutbytte. Boken for-
søker derfor å omhandle for mange 
temaer på en gang. De tre siste kapit-
lene tar da også for seg både hvordan 

man skal foreta cricothyrotomi og 
venepunksjoner. Prosedyrer som jeg 
håper den vanlige tannlege ikke gjør 
i forbindelse med implantatbehandling.

Boken er meget lettlest og har gode 
illustrasjoner. Så den som ønsker en 
oversiktlig anatomibok er denne boken 
et godt valg. Imidlertid forsøker forfat-
teren denne gangen også (et år siden 
forrige gang jeg anmeldte en bok fra 
samme forfatter) å inkludere for mange 
aspekter i samme bok. Man bør lese 
egne bøker både om kirurgiske teknik-
ker og CBCT. Men med disse reservasjo-
ner anbefaler jeg denne boken som et 
oppslagsverk i hodets og delvis halsens 
anatomi
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