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Eric W. Baker, editor:
Anatomy for dental medicine. 2nd
edition
En velredigert og innholdsrik lærebok
i anatomi

Anatomy for dental 
medicine er en lære-
bok i anatomi spesielt 
redigert for tannlege-
studenter og forelig-
ger nå i sin andre ut-
gave. Forandringer og 
tillegg i den nye utga-

ven er til stor del basert på informasjon 
fra American Dental Education Associ-
ation (ADEA) og deres Basic Science 
Survey Series for Dentistry.

Dette har resultert i en lærebok og 
tekst-atlas i anatomi som blant annet 
inneholder et nytt og viktig kapittel der 
man inngående presenterer anatomien 
for de øvre ekstremiteter, thorax, abdo-
men og bekkenregionen. Videre inngår 
også et nytt kapittel om hode-halsregi-
onens embryologi der leseren introdu-
seres til et antall begreper og forklarin-
ger man bør kjenne for å forstå organ-
utviklingen i denne regionen. I kapitlet 
som omhandler hode-halsregionen er 
det lagt spesielt stor vekt på den neuro-
vaskulære topografien og regionen er 
videre oppdelt i ulike anatomiske 
områder som underletter så vel læring 
som undervisning. Hode-halsregionen 
beskrives også i coronale, transversale 
og saggitale snitt som illustrativt side-
stilles med tilsvarende MRI-bilder slik 
de framgår i den kliniske virkeligheten. 
Nakkens, halsens og ryggens anatomi 

er utfyllende beskrevet i et eget kapit-
tel.

Videre inneholder boken tre tillegg 
der man i det første beskriver aktuell 
neuroanatomi ved lokalanestesi av ten-
ner, kjever og munnhulen med god kli-
nisk relevans. I det neste tillegget fin-
ner man faktarelaterte spørsmål i ana-
tomi innenfor samtlige kapitler, delvis 
med klinisk tilknytting og med tilhø-
rende forklaringer og svar. Det siste til-
legget inneholder en rekke relevante 
kliniske spørsmål og også her inngår 
svært forklarende svar.

Boken er redigert i et brukervennlig 
format med et lett forståelig språk, 
svært god billedkvalitet, informative 
figurtekster og meget oversiktlige 
tabeller som sammenfatter viktige 
fakta. For hver anatomisk region 
beskrives tilhørende strukturer som for 
eksempel ben, ledd og muskler og der-
etter karr og nerver som så integreres 
topografisk for hvert avsnitt. I tillegg 
inneholder boken et stort antall illus-
trative, skjematiske figurer som under-
letter forståelsen og memoreringen av 
anatomien i det aktuelle området.

Som en ekstra bonus inngår i hver 
bok en kode for tilgang til WinkingS-
kull.com Plus, hvilket er et bra interak-
tivt «online» læringsverktøy som gir 
leseren mulighet til selvtesting og til-
gang til alle bokens bilder, illustrasjo-
ner, spørsmål og svar.

Til sammen utgjør dette en utmerket 
etbinds lærebok i anatomi med et inn-
hold som er i forkant av hva som van-
ligvis forekommer i anatomiatlas for 

tannlegestudenter. Boka kan derfor 
også anbefales til øvrige profesjoner 
der hode-hals regionen er av spesiell 
interesse.
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Erik Andrew
Gift og forgiftninger i Norge

En skulle med ut-
gangspunkt i bokens 
tittel tro at dette var 
en av de vanlige og 
ganske kjedelige sta-
tistiske oversiktene 
fra en av statsbyrå-
kratiets mangfoldige 
institusjoner. Andre 

ville kanskje øyne mulighetene for mer 
praktisk og anvendbar informasjon for 
å kunne iverksette et ønske om en jev-
nere formuesfordeling innen familien.

Men slik er ikke denne boken på 217 
paginerte sider som tar for seg forgift-
ningsproblematikken i Norge med en 
forfatter som har en meget bred og 
kompetent faglig bakgrunn. Det burde 
være oppsiktsvekkende at akutte for-
giftninger er årsak til langt flere døds-
fall enn trafikkulykker selv om de sist-
nevnte får en dramatisk stor oppmerk-
somhet i pressen.

■ 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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