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Veiledning for forfattere
Kasuspresentasjoner og gradsavhandlinger

Kasuspresentasjoner
Tidende vil oppfordre praktiserende tannleger til å 
skrive om pasienttilfeller som kan være interessan-
te for andre å vite om. Det kan dreie seg om funn 
eller erfaringer som er uvanlige, overraskende eller 
interessante av andre grunner.

Slike kasusrapporter kan være nyttige og inter-
essante både for kolleger og i forskningssammen-
heng. Kasusrapporter kan for eksempel danne 
utgangspunktet for videre vitenskapelige undersø-
kelser, enten av forfatteren selv eller andre.

Mange synes at det er vanskelig å skrive; skrive-
terskelen er høy. De «tunge» fagartiklene i Tidende 
er oftest skrevet av erfarne vitenskapelige skriben-
ter, ofte med tilknytning til universitetsmiljøene. 
Tidende ønsker imidlertid også å presentere arti-
kler/rapporter i et enklere og mer kortfattet for-
mat, f.eks. i form av kasusrapporter som behandler 
et konkret klinisk problem i praksis.

Disposisjon
I en vanlig, vitenskapelig artikkel er disposisjonen 
ganske streng. En kasusrapport er ikke underlagt 
de samme krav. Nedenfor skisseres en mulig dispo-
sisjon beregnet på korte meddelelser.

Tittel
Det bør være en kort og konsis tittel som raskt for-
teller hva det er snakk om. Et eksempel kan være 
«Akutt lokal reaksjon i forbindelse med silikonav-
trykk».

Om pasienten og bakgrunnen for 
problemet
Her skal det være en kort beskrivelse av pasientens 
kjønn, alder og andre opplysninger som er relevan-
te, f.eks. sykdommer som kan ha betydning for til-
fellet. Bakgrunnen for den aktuelle behandlingen 
skal beskrives kort. For eksempel:

En 38 år gammel kvinne, som hadde vært pasi-
ent hos meg i 10 år, ønsket å få en keramisk krone 
på 12 på grunn av misfarging. Tannen var tidligere 
rotfylt med guttaperka og med en toppfylling av 
kompositt. Pasienten hadde ingen kjente sykdom-
mer og brukte ingen medikamenter. Hun angir å 
være nikkelallergisk.

Husk at pasienten har krav på beskyttelse av sin 
identitet. Det er i alle tilfeller klokt å spørre pasi-
enten om tillatelse til å skrive en kasusrapport. Hvis 
det er helt nødvendig å ha med opplysninger som 
kan identifisere pasienten, f.eks. et bilde av hele 
ansiktet, må det alltid innhentes et samtykke fra 

pasienten. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å 
sladde ut øynene.

Aktuell behandling, funn og eventuelle 
tiltak
Her beskrives hva som er aktuelle kliniske funn el-
ler observasjoner, for eksempel resultater av klinisk 
undersøkelse eller prøver. For eksempel:

Tann 21 ble preparert for helkeramisk krone 
med infiltrasjonsanestesi. Det ble tatt avtrykk i 
seksjonsskje av plast med et silikon avtrykksmate-
riale (produktbetegnelse, produsent). Ca. 5 minut-
ter etter at avtrykket ble fjernet oppsto det en 
opphovning av overgangsfolden og leppen 
(beskriv utstrekning og utseende). Etter en halv 
time gikk hevelsen ned. Pasientens allmenntilstand 
var upåvirket, men han kjente trykk og ubehag i 
området i ca. et døgn etter.

I beskrivelsen bør det brukes generelle beteg-
nelser på eventuelle materialer og produkter, 
eventuelt med det aktuelle (og korrekte) produkt-
navnet og produsentnavnet i parentes. Bilder kan 
være nyttige. Bildene skal ha bildetekst som kort 
forklarer hva man ser.

Drøfting
Her kan det gjøres en vurdering, for eksempel om 
du har sett dette før og hvilke forklaringer som 
kan være aktuelle. Det er nyttig å kunne finne tid-
ligere publikasjoner om lignende forhold. I dag kan 
man bruke Internett for å søke i litteratur i de åpne 
litteraturdatabasene (Tidende har en peker til 
MedLine på sin hjemmeside). Det kan være aktuelt 
å søke hjelp hos noen på undervisningsinstitusjo-
nen som både har tilgang til databaser og er vant 
med litteratursøking. Også fagbibliotekarene ved 
Universitetsbibliotekene kan hjelpe til med både 
søking og artikkelkopier. Det skal settes opp en re-
feranseliste på slutten av rapporten som ikke bør 
inneholde mer enn fem referanser.

Praktiske og redaksjonelle forhold
Teksten skal ikke overskride 750 ord. Bruk et natur-
lig språk – ikke skriv i stikkordstil eller vær unødig 
ordrik. Manuskriptet skal skrives med stor linjeav-
stand og brede marger. Det skal være angitt minst 
én forfatter, med tittel, arbeidssted og adresse. Ti-
dendes «veileding for forfattere av fagartikler» gir 
retningslinjer for utformingen av manuskriptet.

Redaksjonen i Tidende vil være behjelpelig med 
råd og forslag av redaksjonell art, og vil vanligvis 
også konsultere fagbedømmere som ofte kommer 

med nyttige tilbakemeldinger. Det er svært sjelden 
at det ikke kommer forslag eller kommentarer til 
manuskripter før de trykkes. Det er alltid redaktø-
ren som tar den endelige avgjørelsen om rapporten 
skal publiseres eller ikke. Husk at det likevel er for-
fatteren som står ansvarlig for innhold og etterret-
telighet i det som publiseres.

Kasusrapportene er beregnet på pasient-
orienterte, kliniske meddelelser. Mer generelle 
synspunkter går under rubrikken «debattinnlegg» 
eller «kommentar» – noe som Tidende også ønsker.

Odontologiske gradsavhandlinger
Den norske tannlegeforenings Tidende ønsker å 
presentere norske odontologiske gradsavhandlin-
ger i form av korte, poengterte sammendrag be-
regnet på Tidendes lesere.

Disposisjon
Avhandlingspresentasjonen skal ha en kort, dek-
kende norsk tittel uten forkortinger og engelske 
uttrykk. Tittelen kan gjerne ha en journalistisk ut-
forming. Sammendraget innledes med en kort be-
skrivelse av bakgrunnen for arbeidet etterfulgt av 
hovedfunn og drøftinger. Det skal ikke brukes lit-
teraturhenvisninger. Presentasjonen må være slik 
at den kan leses og forstås av tannleger uten spe-
sialkompetanse i emnet.

Til slutt angis gradsarbeidets originaltittel (på 
det språk avhandlingen er forfattet), avdelingen 
eller instituttet som arbeidet går ut fra, tidspunkt 
for disputasen, samt doktorandens navn og nåvæ-
rende adresse, inkludert e-postadresse og evt. net-
tadresse der det finnes mer informasjon. Det kan 
gjerne vedlegges et portrettbilde av forfatteren.

Manuskriptutarbeiding
Bruk dobbel linjeavstand og bred marg.  Sammen-
draget (inklusive overskrift, navn og adresse) må 
ikke overskride 500 ord. Unngå forkortinger og 
oversett engelske uttrykk til norsk. Det blir ikke 
oversendt forfatterkorrektur, derfor må manus-
kriptet være feilfritt og klart for trykking. Det kan 
sendes som e-post i et vanlig tekstbehandlings-
format.

Manuskriptet sendes til: Redaktøren, Den nor-
ske tannlegeforenings Tidende, postboks 3063 Eli-
senberg, 0207 Oslo.
E-post: gudrun.sangnes@tannlegeforeningen.no


