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å presentere bredden i hva CBCT moda-
liteten kan benyttes til, med stor vekt på 
implantatbehandling. Boken er rikt 
illustrert med kliniske CBCT bilder fra 
én maskinmodell. Flere andre illustra-
sjoner i boken er også hentet fra utstyr 
eller reklamemateriell fra samme pro-
dusent som CBCT modellen.

Boken har relativt lite tekst, men 
språket bærer preg av å være oversatt 
fra tysk og er noe tungt å lese. Illustra-
sjonene på de kliniske problemstillin-
gene som presenteres er i stort format, 
men fordi de er «print screen-lignende» 
bilder fra produsentens CBCT software 
er ofte unødvendig mange bildeutsnitt 
inkludert. Bildekvaliteten er stort sett 
adekvat. Enkelte CBCT bilder er likevel 
preget av bevegelsesartefakter eller 
høyt støynivå blant annet som følge av 
for lav stråledose. Stedvis fremstår de 
illustrerte problemstillingene som lite 
klinisk relevante, enten fordi det muli-
gens gis for lite informasjon i bildetek-
sten eller fordi indikasjonsgrunnlaget 
er tynt i forhold til evidensbaserte 
anbefalinger. For enkelte illustrasjoner 
av kjevepatologi savner en histopatolo-
gisk diagnose.

Det presenteres en grei bredde av hva 
som kan gjøres ved bruk av CBCT, men 
til å ville fremstå som en standard refe-
ransebok er bredden likevel noe 
begrenset og det er for lite kritisk 
refleksjon rundt indikasjonene sett 
i sammenheng med klinisk nytteverdi. 
Det argumenteres for konsekvent bruk 
av store bildevolum i klinikken, noe 
som også er brukt i alle CBCT illustra-
sjonene. Dette er ikke forenlig med 
europeiske anbefalinger (Radiation 

Protection No 172, European Commis-
sion 2012).

Det er positivt og nødvendig at det 
kommer nye lærebøker om CBCT. 
Denne utgaven fremstår dessverre som 
en faglig skuffelse, særlig i forhold til 
forlagets ambisjonsnivå. Det finnes 
bedre bøker innen emnet som en heller 
kan bruke tid på.

Caroline Hol

London: Quintessence Publishing: 2014.
278 sider, ingen tabeller, 253 illustrasjoner.
Deler av boken på vedlagt CD. ISBN: 978–
1–85097–269–3, 9781850972693

Fra gipsmodeller til digital planlegging
av tannstillingen
Scuzzo G, Takemoto K and Lombardo,
L, editors:
Orthodontic set up

oken er en lærebok 
som er rikholdig il-

lustrert og gir en detal-
jert gjennomgang av 
hvordan perfekt okklu-
sjon settes kan settes 
opp. Den gir også eksem-

pel på behandlinger.
Forfatterne av boka henvender seg til 

kjeveortopeder som benytter lingval 
reguleringsapparatur og spesialistut-
danninger som underviser i lingvaltek-
nikken. Apparatur på lingvalsiden av 
tennene eller regulering med plater som 
«Invisalign», krever andre metoder for 
planlegging og braket plassering enn 
tradisjonell behandling med bukkal 
apparatur. Boka er inndelt i seks kapit-
tel og begynner med et historisk tilba-

keblikk over hvordan den første «posi-
tioner» ble framstilt for mer enn 60 år 
siden. I laboratoriet ble tennene løsnet 
fra gipsmodellen og det ble laget en ny 
modell der tennene ble satt opp i per-
fekt okklusjon. På denne modellen ble 
det laget en plate i gummimateriale 
(positioner), som pasienten benyttet for 
å perfeksjonere tannstillingen.

Senere er teknikken med å lage «set 
up» av okklusjonen videreutviklet først 
manuelt i laboratoriet og senere digitalt 
basert på skanning av avtrykk eller 
skanning direkte i munnen. Ved hjelp 
av dataprogram kan ulike behand-
lingsalternativ prøves ut gjennom 
å simulere behandlingen stepp for 
stepp. Når ønsket behandlingsalternativ 
er valgt og «set up» av okklusjonen er 
framstilt, kan posisjon av brackets 
bestemmes og buene som behøves 
i underveis i behandlingen formes 
i laboratoriet. Bracket plasseringen 
overføres til en individuelt tilpasset 
skinne. Når kjeveortopeden mottar 
denne fra laboratoriet, kan apparaturen 
påsettes ved hjelp av indirekte limetek-
nikk.

Lingval apparatur er velegnet for 
pasienter med mindre tannstillingsfeil, 
tilnærmet nøytral okklusjon og fullt 
frembrutte tenner. Begrensningene med 
metoden er flere. Man behandler kun 
tannstillingen. Metoden egner seg der-
for dårlig ved større skeletale- og den-
toalveolære avvik. Det er laboratoriet 
som hovedsakelig styrer planlegging og 
framstiller apparatur. Kjeveortopeden 
som utfører behandlingen har liten 
mulighet til å gjøre forandringer 
underveis dersom dette er nødvendig. 

■ 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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Metoden krever godt samarbeid med 
pasienten og er sårbar ved løsning av 
apparatur og lignende problem.

Marit Midtbø

Milan: Quintessenza Edizioni; 2014.
120 sider, 234 illustrasjoner og tabeller.
ISBN: 978–0–86715–496–2

Michael Glick, editor:
The Oral-Systemic Health Connec-
tion: A Guide to Patient Care
Oral helse og systemisk sykdom – en
guide til bedret pasientbehandling?

rale infeksjoner er 
assosiert med sys-

temiske sykdommer med 
alvorlige konsekvenser 
både for individet og for 
samfunnet. Hoveddelen 
av boken, The Oral-Sys-

temic Health Connection, oppsummerer 
aktuell forskning om sammenhengen 
mellom oral helse – og diabetes, hjerte-
karsykdommer, fedme, pneumonier og 
svangerskapskomplikasjoner. Orale 
komplikasjoner hos immunsupprimerte 
pasienter (kreft) og hos pasienter med 
osteoporose er også beskrevet. Hvert 
kapittel innledes med en «take home 
message», og der det er relevant refere-
res det til konsensusrapporter fra inter-
nasjonale arbeidsgrupper (EFP; Europe-
an Federation of Periodontology og 

AAP; American Academy of Periodon-
tology). Sammenheng mellom perio-
dontitt og reumatoid artritt er vist i fle-
re studier, og vi savner et kapittel om 
dette. Oppsummert gir bokens hoveddel 
en god og grundig innføring i de ulike 
felt med konkrete råd for pasientkom-
munikasjon og klinisk praksis.

Siste kapittel tar for seg orale mani-
festasjoner av systemiske sykdommer, 
og skiller seg fra bokens hoveddel ved 
å være en kort oppramsing av forskjel-
lige orale tilstander.

Første del av boken omhandler 
screening og salivadiagnostikk for sys-
temiske sykdommer (eks. hjertekarsyk-
dommer, diabetes og HIV) i tannlege-
praksis, og kunne med fordel vært gitt 
mindre fokus. Det blir også gitt en 
grundig innføring i metode og statis-
tikk som er for omfattende og detaljert 
i denne sammenheng.

For bruk i klinisk praksis blir mye av 
bokens innhold for detaljert og kompli-
sert beskrevet. En del illustrasjoner er 
hentet fra vitenskapelige artikler, men 
disse bidrar i liten grad til å gjøre bud-
skapet mer tilgjengelig. Vi savner mer 
oppsummerende og forklarende illus-
trasjoner.

Ledende forskere har bidratt med 
oppsummering av sentral forskning 
innenfor hvert fagområde. Dessverre, 
bærer boken preg av at kapitlene er 

skrevet uavhengig av hverandre, og 
noe informasjon er gjentatt.

Boken har kun en overordnet inn-
holdsfortegnelse, og egner seg dårlig til 
oppslag. Redaktøren og flertallet av 
forfatterne er amerikanske og dette 
reflekteres blant annet med hensyn til 
omtalt helsepolitikk, epidemiologi, 
legemidler og målenheter.

I 2013 utarbeidet EFP/APP konsen-
susrapporter som oppsummerer det 
vitenskapelige grunnlaget for sammen-
heng mellom periodontitt – og diabetes, 
hjertekarsykdommer og svangerskaps-
komplikasjoner. Disse rapportene gir 
anbefalinger for klinisk praksis som 
i de fleste tilfeller vil være et tilstrekke-
lig grunnlag for god pasientkommuni-
kasjon og -behandling. For andre sys-
temiske sykdommer (og sammenheng 
med oral helse) er oppsummeringsarti-
kler en god kilde til oppdatert informa-
sjon. Boken gir en grundig innføring 
i et klinisk aktuelt felt med høy fors-
kningsaktivitet, men er ingen enkel og 
tilgjengelig guide til bedret pasientbe-
handling.

Hedda Høvik
Zahra Armingohar

Illinois, USA: Quintessence Publishing Co
Inc,; 2014. 301 sider, 17 tabeller, 85 illus-
trasjoner. ISBN 978–0–86715–650–8,
9780867156508
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