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B O K N Y T T

Tiril Willumsen, Lena Myran og Jostein
P.Å. Lein, redaktører:
Odontologisk psykologi

 innledningen av 
boka, er både 

tannleger og -stu-
denter, tannpleie-
re og -studenter, 
leger og psykolo-
ger beskrevet som 
målgrupper for 
boka Odontologisk 

psykologi. Enkeltkapitler er helt klart 
av interesse for hver av gruppene, men 
boka som helhet vurderes mest relevant 
for fagfolk som allerede arbeider med 
tematikken. I noen kapitler er det brukt 
et språk som gjør stoffet vanskelig til-
gjengelig for mennesker uten psykolo-
gisk forkunnskap.

Boka er inndelt i 17 kapitler. Det er 
god layout, med tabeller, tekstbokser og 
figurer som gjør boka lett å orientere 
seg i.

Det er nedlagt et beundringsverdig 
arbeid i boka, og intensjonene er uten 
tvil gode. Min opplevelse er likevel at 
bokprosjektet har prøvd å gape over for 
mange temaer. Mens flere av kapitlene 
er grundige og går i dybden, er andre 
kapitler overflatiske. Boka framstår 
ikke som en naturlig helhet, men mer 
som er samling tekster.

En svakhet ved boka er at psykiske 
lidelser og rusrelaterte utfordringer er 
sammenstilt i ett kort kapittel under 
overskriften «Håndtering av andre psy-
kiske lidelser og ruslidelser». Innfalls-
vinkelen her er diagnoserelatert, mens 
i andre kapitler gis leseren en dypere 
forståelse. Kapittelet om andre psykiske 

lidelser blir for enkelt og unyansert, og 
det trekkes ikke linjer fra utviklingspsy-
kologien inn i forståelsen av psykiske 
lidelser generelt.

Omtalen av «voldsrisiko ved psykiske 
lidelser og rus» synes malplassert. Hvis 
temaet først skal med, bør det også 
omtales med faglighet, og det er ikke 
hensiktsmessig å nevne sjekklister for 
voldrisiko som er i bruk i spesial-
avdelinger innen psykiske helse.

Samarbeid med fastlege er ikke 
nevnt i boka. De færreste mennesker 
med psykiske helseplager er innenfor 
spesialisthelsetjenesten, men alle har en 
fastlege. Hvordan fastlege og tannhel-
sepersonell på best mulig måte kan 
samarbeide omkring pasienten kunne 
vært naturlig å ha med i en slik bok – 
kanskje ført i pennen av fastlege og 
tannlege sammen.

Smertekapittelet er interessant, men 
svært kort med tanke på hvor utbredt 
smerteproblematikk er innenfor munn-
helsefeltet.

Kapitlene om fobier, frykt og angst 
for tannbehandling, kapitlene om barn 
og kapitlene om traumer oppfattes nyt-
tige og grundige, og bidrar til å løfte 
fram temaer det tidligere har vært for 
lite kunnskap om i munnhelsefeltet. 
Disse kapitlene vil være nyttige for 
mange.

Kapittelet om pasientkommunika-
sjon er godt skrevet, med en praksisnær 
tilnærming, og kan anbefales til alle 
i målgruppen.

Boken er på sitt beste der teori og 
praksis henger sammen, og hvor lese-
ren får kunnskap forklart med et språk 
som ikke forutsetter forkunnskaper 

i psykologi, og som er lett omsettbar til 
hverdagens utfordringer.

Anne Kristine Bergem
Psykiater og universitetslektor, OsloMet

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2018. 276 
sider, 48 figurer, 5 tabeller. ISBN/EAN: 
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Annika Rosen, redaktør:
Orofacial smärta. Ett multidisci-
plinärt omhändertagande

enne boken er 
skrevet som 

en antologi, det vil 
si en samling av 
kapitler skrevet av 
forskjellige forfat-
tere under bokens 
hoved tittel «Orofa-
cial smärta». 
Hovedhensikten er 

ifølge redaktøren å gi et samlet bilde av 
hvor kompleks smerte kan være og der-
ved skape større forståelse for pasien-
tens situasjon. Avslutningsvis presen-
terer boken å gi støtte og bredere kunn-
skap til ulike kategorier av personell 
innen tannhelsetjeneste, den ordinære 
helsetjeneste samt til studenters grunn-
utdannelse og spesialistutdannelsen.

Boken består av tilsammen 11 kapit-
ler som spenner svært vid og som er 
skrevet av svenske fagfolk med bred 
klinisk kompetanse innenfor sine 
respektive interesseområder. Kapitlene 
beskriver multidisiplinær pasientutred-
ning, orofacial atypisk ansiktssmerte, 
akutt og kronisk postoperativ smerte, 
smertefysiologi, tannens fysiologi og 
smerte, kjeveledds- og muskelrelatert 

■ 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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