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När man har en patient 
med en progredierande 
neurologisk sjukdom eller 
man möter en sådan män-
niska som ny patient känns 
det tryggt att ha kunskap 
om den sjukdom som pa-
tienten är drabbad av. Detta 
är inte minst viktigt om 
sjukdomen på kort och/el-
ler lång sikt påverkar tand-
vårdsomhändertagandet. 

Huntingtons sjukdom är 
en ärftlig neuropsykiatrisk 
sjukdom som förekommer 
hos cirka 7–12 individer på 
100 000. Man beräknar att 
det finns 500–800 personer 
med sjukdomen i vårt land. 

Man får en utmärkt hel-
hetsbild av Huntingtons 
sjukdom, om ärftligheten, 
sjukdomsförloppet och 
olika vårdgivares insatser, i 
en cd som kan beställas via 
www.mun-h-center.se. 
 Det är angeläget att alla 
inom vården som kommer 
i kontakt med den sjuke 
vet vad sjukdomen innebär 
både fysiskt och psykiskt 
och teamarbete är helt 
avgörande för att kunna 
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ge så god omvårdnad som 
möjligt.

Denna cd innehåller en 
samlad information om allt 
som vårdgivare, anhöriga 
och förstås den drabbade 
själv kan behöva genom 
textdokument, videofilmer, 
broschyrer och diverse ut-
skriftsmaterial.

Under fliken »Omvård-
nad« finns en fyllig pre-
sentation av olika områden 
som Personlighet, Tanke-
förmåga, Kommunikation, 
Motorik, Äta och dricka, 
Mun- och tandvård och 
Sociala/juridiska frågor.

Avsnittet om mun- och 
tandvård är praktiskt kli-
niskt med många utmärkta 
tips och råd och med ett 
illustrativt videoavsnitt.  
Tandvården som en del 
i omvårdnaden kommer 
igen på flera ställen. I av-
snittet om behandling tar 
professor Sven Pålhagen 
upp nödvändigheten av 
teamsamarbetet där mun-
nen har sin del och under 
rubriken Äta och dricka 
med videoillustration finns 
munnens funktion och 
vård av naturliga skäl också 
med.

Som tandvårdspersonal mö-
ter man sannolikt inte så 
många personer som drab-
bats av Huntingtons sjuk-
dom, eller deras anhöriga, 
och därför är det så mycket 
mera angeläget att man i ett 
sådant vårdmöte har kun-
skaper om och förståelse 
för den drabbades situation 
och hur man på bästa sätt 
ska ta hand om patientens 
munhälsa. 

Som påpekas i de olika 
avsnitten är omvårdnaden 
ett teamarbete och i tand-
vårdssituationen gäller det 
givetvis att alla i tandvårds-
teamet har relevanta kun-
skaper och är engagerade  i 
patientens tandvårdsom-
händertagande. Genom att 

hela tandvårdsteamet kan 
lyssna, se och lära av denna 
cd kan patienten med Hun-
tingtons sjukdom känna 
sig väl omhändertagen i 
tandvården av trygga och 
kunniga odontologer.

Att rekvirera och ta del av 
all information som denna 
cd förmedlar, är en bra 
investering för en god och 
säker tandvård för män-
niskor med Huntingtons 
sjukdom

Man skulle önska att 
denna föredömliga in-
formation även fanns om 
många andra sjukdomar, 
inte minst ett så bra avsnitt 
om munvården och mun-
hälsans betydelse som finns 
i denna cd. Här har mun-
nen fått sin plats i kroppen!

gunilla nordenram
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I denna bok har 45 inter-
nationellt välkända förfat-
tare samlats för att försöka 

åstadkomma ett »state-of-
the-art«-dokument inom 
det fortfarande kontrover-
siella området »Tempo-
romandibular disorders«, 
det vill säga »Orofaciala 
smärttillstånd och käk-
funktionsstörningar«. 

I boken, som är på näs-
tan 500 sidor, har förfat-
tarna försökt att presen-
tera informationen ur ve-
tenskaplig synvinkel, men 
på ett kliniskt användbart 
sätt. 

I de tre inledande kapitlen 
presenteras anatomi och 
käkfunktion, klassifika-
tion och epidemiologi på 
ett överskådligt sätt. I de 
åtta följande kapitlen gui-
das vi genom de senaste 
uppfattningarna avseende 
etiologiska spörsmål på 
ett mer ingående sätt. 
Kapitlen om diagnostik 
behandlar inte bara de 
grundläggande momen-
ten för klinisk diagnostik; 
anamnesupptagning och 
klinisk undersökning, utan 
penetrerar också på ett 
bra sätt den flora av olika 
diagnosmetoder som finns. 
I de avslutande kapitlen 
om behandlingsmetoder 
beskrivs och värderas 
dessa ur ett vetenskapligt 
perspektiv och med kli-
niska tillämpningar. Här 
tar dock vissa författare ut 
svängarna ordentligt, till 
exempel vad gäller rörelse-
träning och viss vaksamhet 
från läsaren är befogad. 

Sammanfattningsvis kan 
sägas att boken lämpar sig 
väl för den intresserade 
allmänpraktikern som vill 
fördjupa sig inom området. 
Boken skulle också kunna 
vara lämplig som kurslit-
teratur inom ämnet klinisk 
bettfysiologi.  

bengt wenneberg  


