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Nors ke tann le gers 
le ge mid del for
skriv ning
Hen ning Lyg re, Joa chim A. J. Bjøn nes og Rei dun L. S. Kjome

Ar tik ke len be skri ver nors ke tann le gers for skriv ning, på re kvi rent-, 

pa si ent- og le ge mid del nivå, ba sert på rå da ta fra Re sept re gis te ret. 

Rå da ta ble le vert i en fil med reseptregisterdata og en pro fe sjons-

fil. Reseptregisterfilen in klu der te den to ta le meng de ut le ver te le-

ge mid ler fra nors ke apo tek for skre vet av nors ke tann le ger i 2015. 

I 2015 var det to talt 5029 tann le ger med gyl dig ID-num mer i Nor-

ge som for skrev le ge mid ler. Av dis se var 50,4 % kvin ner. Det ble 

to talt skre vet ut re sept be lag te le ge mid ler til ca. 200 000 pa si en ter 

i nors ke tann le ge prak si ser. Dis se pa si en te ne fikk ut le vert 335 723 

le ge mid ler. I snitt skrev norske tannleger ut 38 resepter i 2015. 

Mann li ge tann le ger for skri ver et høy ere an tall re sep ter (46), sam-

men lig net med kvin ne li ge tann le ger (32). An ti bio ti ka og anal  ge-

tika do mi ne rer for skriv nin gen fra tann le ger, men 270 for skjel li ge 

ATC-ko der ble an vendt. Noen tann le ger for skri ver le ge mid ler ut i 

stør re kvan ta enn til latt et ter «For skrif ten» og noen tann le ger for-

skri ver le ge mid ler som ikke sy nes å ha en klar odon to lo gisk 

anven del se.

HOVEDBUDSKAP

• Tannlegers totale forskrivning av legemidler 

 presenteres

• Artikkelen baserer seg på data fra Reseptregisteret

• De aller fleste forskrivninger er innenfor regelverket
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For skriv ning av le ge mid ler er en del av den te ra pi som tann le ger 
ut ø ver i sin kli nis ke prak sis. Det in ne bæ rer at tann le ger må ha gode 
kunn ska per i far ma ko lo gi, slik at man vet hvor dan le ge mid ler vir
ker, men også tar hen syn til bi virk nin ger og in ter ak sjo ner. Tann le
ger skri ver oft est ut le ge mid ler i for bin del se med akut te til stan der. 
An ti bio ti ka og anal ge ti ka do mi ne rer ved tann le gers for skriv ning. I 
2013 var fenoksymetylpenicillin, ibu pro fen, samt ko de in i kom bi
na sjon med pa ra ce ta mol de le ge mid le ne som ble hyp pigst skre vet 
ut av nors ke tann le ger (1). Tann le gers for skriv nings rett er re gu lert 
av «For skrift om rek vi re ring og ut le ve ring av le ge mid ler fra apo
tek», § 2–2. Iføl ge «For skrift en» har tann le ger rett til å re kvi re re le
ge mid ler som er «nød ven di ge for ut øv el se av tann le ge virk som he
ten» og mer spe si fikt «nød ven di ge le ge mid ler i for bin del se med 
tann be hand ling og fore byg ging og be hand ling av syk dom i munn
hu le el ler til gren sen de vev» (2). Vi de re an gir pa ra gra fen en spe si
fikk over sikt over hvil ke ty per og meng der av A og Bpre pa ra ter 
som kan re kvi re res (se faktaboks). For skrift om le ge mid ler fra apo
tek regulerer re kvi si sjon dvs. for skriv ning av le ge mid del på re sept, 
men ikke sel ve bru ken av le ge mid le ne. Bru ken gjel der ut øv el sen av 
odon to lo gisk be hand ling (3). Apo tek far ma søy ter er an svar li ge for å 
kon trol le re at for skriv nin ger er i hen hold med lov ver ket. De har 
rett til å nek te ut le ve ring der som de me ner at for skriv nin gen ikke 
kan sies å være nød ven dig i for bin del se med tann be hand ling el ler 
be hand ling av syk dom i munn hu le el ler til gren sen de vev.

Re sept re gis te ret in ne hol der opp lys nin ger om alle le ge mid ler 
som er ut le vert et ter re sept på apo tek fra og med 2004. Mens det er 
gjort fle re stu di er på le gers for skriv ning (4–6) har vi svært be gren
set kunn skap om tann le gers for skriv nings mønst re. I de få pub li ka
sjo ner som fin nes fo ku se res kun på en kel te te ra pi om rå der, eks em
pel vis an ti bio ti ka (7–10). Hen sik ten med den ne ar tik ke len er å 
be skri ve nors ke tann le gers for skriv ning, på re kvi rent, pa si ent og 
le ge mid del nivå, ba sert på data fra Re sept re gis te ret.

Ma te riale og me to de
Rå da ta på alle le ge mid ler ut le vert fra nors ke apo tek, for skre vet av 
tann le ger i pe ri oden 2004–2015, ble be stilt og ut le vert fra Re sept re
gis te ret i for bin del se med en mas ter opp ga ve i far ma si ved UiB. 
I  den ne ar tik ke len vil vi kun be skri ve data fra 2015. Rå da ta ble 
over le vert fra Re sept re gis te ret i form av to se pa ra te fi ler; én fil med 
reseptregisterdata og én pro fe sjons fil. Registerdatafilen in ne holdt 
alle ut le ve rin ger av le ge mid ler i nors ke apo tek, fra re sep ter, re gist
rert med tann le ger som for skri ver i pe ri oden. Det te in klu der te 
blant an net data på ut le ve rings fyl ke og dato, re kvi rents og pa si ents 
lø pe num mer, fød sels år og kjønn, og for skre vet le ge mid del 
(ATCkode), meng de, og styr ke. Pro fe sjons fi len be skrev pro fe sjo
nen til de uli ke re kvi ren te ne. Den ne ble brukt til å finne ut om re

kvi ren te ne had de fle re pro fe sjo ner i til legg til tann le ge. Alle tann le
ger som had de dob belt pro fe sjon, f.eks. tann le ge og lege, el ler 
tann le ge og ve te ri nær, ble eks klu dert. I til legg ute luk ket vi alle for
skrivere uten gyl dig HPRnum mer, og uten fød sels år. Pa si en ter 
som ikke var re gist rert med et gyl dig per son num mer un der eks pe
de ring av re sept, ble eks klu dert.

Sta tis tikk
Data ble ana ly sert i IBM® SPSS® statistics, ver sjon 24. Fi gu rer ble 
ge ne rert i Mi cro soft Ex cel 2016, ver sjon 16.0 (32 bit). Det ble ho
ved sa ke lig brukt en kel de skrip tiv sta tis tikk: funn opp gis i an tall og 
pro sen ter. An tall for skriv nin ger per re kvi rent opp gis som me di an 
og 10 og 90 per sen ti ler.

Re sul ta ter
Forskrivere
I 2015 var det to talt 5 029 tann le ger med gyl dig IDnum mer i Nor
ge som for skrev le ge mid ler. Kvin ner ut gjor de 50,4 %. La ves te al der 
for re kvi rent var 24 år og høy es te 85 år. Me di an an tall re sept ut le ve
rin ger per tann le ge var 38 (4–141). Mann li ge tann le ger for skrev fle
re le ge mid ler enn kvin ne li ge med me di an an tall 46 (12–167), ver
sus me di an 32 (4, 116). Det høy es te an tall re sep ter skre vet ut av én 
tann le ge i 2015 var 2882.

Pa si en ter
I 2015 hen tet 193 114 per so ner ut re sept plik ti ge le ge mid ler for skre
vet av tann le ger. Det te til svar te 9,3 % av alle re sep ter som ble skre
vet ut til nors ke hjem me bo en de pa si en ter det te året. Kvin ne li ge pa
si en ter ut gjor de 54,0 %. Gjen nom snitts al de ren for alle pa si en ter var 
48,4 år og høy es te al der var 103 år. Pa si en te ne hen tet gjen nom snitt
lig ut 1,74 re sep ter fra tann le ger. Det ble ikke re gist rert for skjell 
mel lom fyl ker (dvs. det som var re gist rert som pa si en tens bo steds
fyl ke ved ut le ve rings tids punk tet) ved rø ren de me di an ut tak fra re
sep ter for skre vet av tann le ge per pa si ent. Det høy es te an tall re sept
plik ti ge le ge mid ler for skre vet av tann le ge og hen tet ut av en pa si ent 
var 117.

Le ge mid ler
I 2015 ble 335 723 le ge mid ler skre vet ut på re sept fra tann le ger i 
Norge. Det te til sva rer ca. 65 re sep ter per 1000 per so ner (65/1000). 
Av dis se var 93,6 % nor mal re sep ter til pa si en ter, mens 5 % var re
sep ter til bruk i egen prak sis. De res te ren de 2,5 % mang let ka te go ri. 
Mann li ge tann le ger for skrev 59,7 % av le ge mid le ne.

To talt skrev tann le ger re sep ter på 270 uli ke ATCko der. Ta bell 1 
vi ser an tall re sep ter for delt på ATC nivå 1 (ana to misk ho ved grup
pe). An ti bak te ri el le mid ler (grup pe J) sam men med antiparasittære 



2019  ·  129  ·  #121100

tidendetidende    Vitenskapelig artikkel ·  Nors ke tann le gers le ge mid del for skriv ning

Tabell 1.  Antall legemidler forskrevet av tannlege fordelt på anatomisk hovedgruppe

Anatomisk hovedgruppe Antall forskrivninger Prosent av totalt forskrevet

A. Fordøyelsesorganer og stoffskifte 44 115 13,140

B. Blod og bloddannende organer 144 0,043

C. Hjerte og kretsløp 48 0,014

D. Dermatologiske midler 1678 0,500

G. Urogenitalsystem og kjønnshormoner 60 0,018

H. Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin 429 0,128

J. Antiinfektiver til systemisk bruk 158 350 47,167

M. Muskler og skjelett 57 472 17,119

N. Nervesystemet 58 940 17,556

P. Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler 12 801 3,813

Q. Legemidler til dyr 6 0,002

R. Respirasjonsorganer 1461 0,435

S. Sanseorganer 209 0,062

V. Varia 10 0,003

Total 335 723 100,000

Fi gur 1. De fem le ge mid ler som of test 
ble for skre vet av tann le ger i 2015 og 
an del de ut gjør av to tal for skriv ning.
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mid ler (grup pe P) ut gjor de 50,2 % av le ge mid ler for skre vet av tann
le ger, til sva ren de 32 for skrev ne le ge mid ler per 1000 per so ner 
(32/1000). Le ge mid ler i grup pe J ut gjor de 45,8  % av kvin ne li ge 
tann le gers for skriv ning og 48,1 % av mann li ge tann le gers for skriv
ning. I 2015 var det to talt 1 238 021 for skjel li ge bru ke re av le ge mid
ler i ATCgrup pe J (An ti in fek ti ver til sy ste misk bruk), i Norge. Av 
dis se fikk 10,4 % ut le vert le ge mid del fra tann le ger. Fenoksymetyl
penicillin var det vir ke stoff et som ble ut le vert hyp pigst (fi gur 1). 
To talt var det 416 549 bru ke re av fenoksymetylpenicillin i Norge og 
av dis se fikk 23,1 % le ge mid de let skre vet ut av tann le ge.

Av øv ri ge le ge mid ler i ut le ve rings grup pe C do mi ne rer ibu pro fen 
og nat ri um fluo rid (fi gur 1). Imid ler tid for skrev tann le ger et bredt 
spek ter av le ge mid ler, for eks em pel me tro ni da zol (12 800 for skriv
nin ger), diklofenak (3  061 for skriv nin ger), pred ni so lon (368 for
skriv nin ger), klor am fe ni kol øye sal ve (167 for skriv nin ger), ace tyl 
 sa li syl sy re (al bylE) (46 for skriv nin ger), me to pro lol (βblok ker, 25 
for skriv nin ger), terazosinhydroklorid (mid del mot be nign pro sta ta
hy per pla si, 26 for skriv nin ger), to talt 60 for skriv nin ger fra grup pe G 
(uro ge ni tal og kjønns hor mo ner), vareniklin (mid del mot ni ko tin av

hen gig het, 17 for skriv nin ger), botulismetoksin(17 for skriv nin ger) og 
tadalafil (mid del mot erek til dys funk sjon, én for skriv ning).

Ut le ve rings grup pe F (dvs. re sept frie le ge mid ler) ut gjor de 1 % av 
to talt ut skrev ne le ge mid ler fra tann le ger i 2015. Vir ke stoff e ne ibu
pro fen, pa ra ce ta mol og klor hek si din do mi ne rer i den ne grup pen.

For skri ving av le ge mid ler i grup pe A og B
Le ge mid ler i grup pe A ut gjor de 0,04 % av det to ta le an tall le ge mid
ler for skre vet av tann le ger. For skriv nin ge ne for del te seg på 10 for
skjel li ge vir ke stoff er. De fem mest for skrev ne le ge mid ler fra re sept
grup pe A var ok sy ko don, flu ni tra ze pam, mor fin, ketobemidon og 
bu pre nor fin. To tal ble det skre vet ut 130 le ge mid ler i grup pe A.

I ut le ve rings grup pe B ble det ut le vert 56 136 le ge mid ler for skre
vet av tann le ger, for delt på 10 for skjel li ge vir ke stoff er og til sva ren de 
16,7 % av le ge mid le ne for skre vet av tann le ger. Ko de in i kom bi na
sjon ut gjor de 91,6  % av dis se le ge mid le ne (fi gur 2). En av 10 
(10,8 %) bru ke re av kom bi na sjons pre pa ra ter av ko de in og pa ra ce ta
mol i Norge fikk det te for skre vet av tann le ger. Tra ma dol, et opio id i 
ut le ve rings grup pe B, ble ut le vert 1 383 gan ger. Ta bell 2 vi ser an tall 

Fi gur 2. Le ge mid ler for skre vet i  
grup pe B et ter te ra pi om rå de og an del 
av to tal for skriv ning i grup pe B.
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ut le ve rin ger av uli ke pak nings stør rel ser for grup pe N02A, N05B, 
N05C og R05D.

Dis ku sjon
Det te er den før s te stu di en i Norge, og et ter vår kjenn skap også in
ter na sjo nalt, som pre sen te rer en to tal over sikt over tann le gers for
skriv ning av le ge mid ler ba sert på re gis ter data. Av Norges ca. 5 000 
tann le ger i 2015 er ca. halv par ten kvin ner (50,4 %). I un der kant av 
200 000 pa si en ter hen tet to talt ut 335 723 le ge mid ler skre vet ut av 
tann le ger. Nors ke tann le ger skri ver ho ved sa ke lig ut an ti bio ti ka 
(50,2 %) og anal ge ti ka. Mann li ge tann le ger skrev gjen nom snitt lig 
ut 46 re sep ter og kvin ner 32. Fles te par ten av for skriv nin ge ne vir ker 

hen sikts mes sig og in nen for ret nings lin je ne, dvs. i hen hold til tann
le gers re kvi si sjons rett. Noen tann le ger for skri ver imid ler tid le ge
mid ler i stør re meng der enn det lov ver ket gir rom for, samt skri ver 
ut le ge mid ler som ikke har en utve ty dig odon to lo gisk in di ka sjon. 
Det un der stre kes at le ge mid ler kjøpt uten re sept ikke er in klu dert i 
un der sø kel sen, og at vi kun har data på le ge mid ler som fak tisk er 
kjøpt. Re sep ter som ikke er hen tet er ikke in klu dert.

Iføl ge våre data skrev mann li ge tann le ger ut i gjen nom snitt 44 % 
fle re le ge mid ler enn kvin ne li ge tann le ger. Dvs. av det to ta le an tall 
le ge mid ler ut skre vet av tann le ger på re sept (335 723) var i un der
kant av 200 000 skre vet ut av mann li ge tann le ger og i un der kant av 
140 000 av kvin ne li ge tann le ger i 2015. Kjønns for skjel ler i for skriv
ning av le ge mid ler har blitt rap por tert for le ger i noen få stu di er 
som om fat ter for skriv ning av spe si el le le ge mid del grup per, eks em
pel vis an ti bio ti ka (11) og psy ko far ma ka. Eggermont et al (11) fin
ner at kvin ne li ge le ger skri ver ut mind re an ti bio ti ka enn mann li ge 
le ger, men for skjel len er ikke sta tis tisk sig ni fi kant.

Ut over A og Bpre pa ra ter er det ikke nevnt spe si fikt i «For skrif
ten» hvil ke le ge mid ler tann le ger har rett til å for skri ve (2). Le ge
mid ler i re sept grup pe A og B, som i ut le ve rings for skrift en er re gu
lert i form av do se ring og ut le ve rings meng de, har blitt for skre vet i 
pak nings stør rel ser over til lat te meng der. Av pak nin ger med Pa ral
gin For te® på 100 tab let ter har det blitt ut le vert hele pak nin ger og i 
noen av ut le ve rin ge ne har det også blitt ut le vert to pak ker. Ved re
sept ut le ve rin ge ne av Imo va ne®, 7,5 mg på 100 tab let ter, har det blitt 

Tabell 2.  Antall ulike pakningsstørrelser forskrevet for lege-
midler i gruppe B. Pakningsstørrelser større enn 
tillatt mengde er markert i rødt

ATC gruppe Pakningsstørrelse Antall forskrivninger Prosent

N02A* 10,00 21 708 42,1

20,00 28 565 55,4

50,00 622 1,2

100,00 640 1,2

Total 51 535 100,0

N05B 10,00 23 1,3

20,00 322 18,0

25,00 1071 59,8

49,00 11 0,6

50,00 66 3,7

100,00 293 16,4

Missing 6 0,3

Total 1792 100,0

N05C 10,00 194 40,4

20,00 17 3,5

28,00 1 0,2

30,00 157 32,7

50,00 11 2,3

100,00 95 19,8

118,00 1 0,2

Missing 4 0,8

Total 480 100,0

R05D 125,00 542 66,1

300,00 278 33,9

Total 820 100,0

* Den ne grup pen inn be fat ter både mor fin pre pa ra ter (be grens ning på 20 stk) og kodeinholdige 
anal ge ti ka (ikke noen an talls be grens ning). Her inn går også pre pa ra ter som in ne hol der tra ma dol, 
som tann le ger strengt tatt ikke har lov å for skri ve.

FAKTABOKS

Tann le gers rett til for skriv ning av le ge mid ler 
i grup pe A og B 
a)  mor fin-, pe ti din- og dekstropropoksyfenpreparater, 

høyst 20 stk;

b)  kodeinholdige anal ge ti ka i ATC-grup pe N02A;

c)  anxiolytika i ATC-grup pe N05B, mins te pak ning 

god kjent le ge mid del, høyst 25stk;

d)  hyp no ti ka og se da ti va i ATC-grup pe N05C, høyst 10 stk;

e)  hos te dem pen de mid ler i re sept grup pe B, mins te 

pak ning god kjent le ge mid del.

Til bruk i prak sis har tann le ger rett til å re kvi re re 
føl gen de le ge mid ler i re sept grup pe A:
a)  dekstropropoksyfen tab let ter, høyst 20 stk;

b)  mor fin og pe ti din som am pul ler el ler i do sert form til 

oral el ler rek tal bruk, høyst 20 stk.

c)  flunitrazepamtabletter, høyst 50 stk.
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gitt ut hele pak nin ger fra apo te ket. Det har også blitt ut le vert 100 
tab let ter av Va li um®, 5 mg. Dis se eks emp le ne vi ser at noen tann 
leger skri ver ut meng der av le ge mid ler i re sept grup pe A og B som 
over skri der de an git te meng der i «For skrift en».

I «For skrift en» be gren ses ret ten til å re kvi re re le ge mid ler til å 
gjel de i for bin del se med tann be hand ling og de som er nød ven dig 
for be hand ling av syk dom mer i munn hu len og til gren sen de vev. 
Det kan være dis ku ta belt hvil ke le ge mid ler som inn går un der fore
byg ging og be hand ling av syk dom i munn hu len og det kan også 
være van ske lig å tolke hvil ke be grens nin ger be gre pet «til gren sen de 
vev» har. Det har ny lig frem kom met kri tis ke be merk nin ger fra fag
lig odon to lo gisk hold til «For skrift en». Kri tik ken gjel der «For skrif
tens» ret tig he ter og be grens nin ger i for hold til an ven del ses mu lig
he ter in nen for det odon to lo gis ke fag fel tet (3). Et nært fag lig 
sam ar beid mel lom tann le ger og far ma søy ter ville kun ne ska pe mer 
for stå el se in nen for beg ge fag om rå der for det ar beid vi beg ge skal 
ut fø re (12).

Våre data fra Re sept re gis te ret vi ser blant an net 60 for skriv nin ger 
av le ge mid ler fra tann le ger in nen grup pe G (i ATCre gis ter) «Uro
ge ni tal og kjønns hor mo ner». Dis se for skriv nin ge ne må an s es å 
være et klart brudd på «For skrift en». Et an net eks em pel: kan tann
le ger re kvi re re kor ti son sal ver og al ler gi tab let ter til be hand ling av 
al ler gis ke hud re ak sjo ner rundt mun nen? Våre data vi ser også at det 
ble fore tatt 17 ut le ve rin ger av Bo tox® i 2015.

Hva med for skriv ning av an ti bio ti ka? Våre funn stem mer godt 
over ens med tall som opp gis av Preus og med ar bei de re (10) og gir 
der med et godt da ta grunn lag for å un der sø ke om tann le ger vil opp
nå 30 % re duk sjon av for skriv ning av an ti bio ti ka i 2020, slik som 
re gje rin gen har satt seg som mål (13).

Data fra vår stu die gir ikke et helt dek ken de bil de av hva nors ke 
pa si en ter bru ker av le ge mid ler i for bin del se med tann be hand ling, 
da le ge mid ler kjøpt uten re sept ikke blir re gist rert i Re sept re gis te
ret. Det te kan ten kes å ut gjø re en be ty de lig meng de le ge mid ler i 
grup pe ne N02 (anal ge ti ka) og M01 (an ti in flam ma to ris ke og antire
umatiske mid ler), der man ge av le ge mid le ne kan kjø pes uten re
sept. An tall for skri ven de tann le ger er noe un der es ti mert, da vi har 
ute luk ket data fra forskrivere uten gyl dig HPRnum mer og forskri
vere med til leggspro fe sjo ner, samt re kvi ren ter med ukjent al der. 
De tann le ger som ikke har for skre vet noe i 2015 vil ikke være in klu
dert i våre tall.

Kon klu sjon
Av Norges ca. 5  000 tann le ger i 2015 er ca. halv par ten kvin ner 
(50,4 %). I un der kant av 200 000 pa si en ter hen tet to talt ut 335 723 
le ge mid ler skre vet ut av tann le ger. Nors ke tann le ger skrev ho ved sa
ke lig ut an ti bio ti ka (50,2 %) og anal ge ti ka, men to talt ble det skre vet 
ut re sep ter på 270 for skjel li ge ATCko der. Mann li ge tann le ger 
skrev gjen nom snitt lig ut 46 re sep ter og kvin ne li ge tann le ger 32. 
Fles te par ten av for skriv nin ge ne vir ket hen sikts mes sig og var in
nen for ret nings lin je ne og i hen hold til tann le gers re kvi si sjons rett, 
men en kel te tann le ger for skrev stør re meng der av anal ge ti ka og se
da ti va enn det som er til latt iføl ge «For skrift en». Det ble også skre
vet ut le ge mid ler som åpen bart ikke kan ses å være in nen for tann
le gers rett til rek vi re ring. Da våre data gir det to ta le bil de av 
for skriv nin ger fra tann le ger vil det kun ne gi et kon struk tivt bi drag 
til dis ku sjo nen ved rø ren de end rin ger/ut vi del ser i «For skrift en».
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Aim
The aim of the pre sent study was to de scribe, at the lev el of pro-

vid ers, pa ti ents and drugs, pre scrip tion from Nor we gi an den tal 

pro vid ers from the Nor we gi an Pre scrip tion Da ta ba se (NorPD).

Ma te rial and meth ods
Raw-data was delivered in one pre scrip tion-file and one oc cu pa-

tion-file. The pre scrip tion-file in clud ed all drugs delivered from 

Nor we gi an pharmacies in 2015 pre scribed by den tal pro vid ers. 

Data was an a lyzed in IBM® SPSS® statistics, ver si on 24.

Results
Ap prox i mate ly 5000 den tal pro vid ers were registered in Norway 

in 2015, and 50,4% were fe male. Den tal pro vid ers pre scribed 

drugs to near ly 200  000 Nor we gi an pa ti ents. A to tal of 335  723 

drugs was pre scribed by den tal pro vid ers. Male pro vid ers pre-

scribed more drugs (46), com pared to fe male pro vid ers (32). Anti-

bi ot ic drugs (50,2%) was the ma jor pre scrip tion. However, 270 dif-

fe rent ATC-codes were pre scribed by Nor we gi an den tal pro vid ers. 

Some dentists pre scribe drugs in great er quan ti ties than what is 

le gal, and some dentists pre scribe drugs not ap pli ca ble in den tal 

or oral treat ment.

Con clu sion
Anti bi ot ic and analgesic drugs dom i nated pre scrip tion from den-

tists. Near ly all prescriptions from den tal pro vid ers were le gal, and 

ac cord ing to the leg is la tion.

Tidendes pris for beste kasuspresentasjon
Tidende ønsker å motta gode 
kasuspresentasjoner til tidsskriftet. 
Vi har derfor opprettet en pris som 
vi tar sikte på å dele ut hvert annet 
år, og neste gang ved NTFs lands
møte i 2020.
Prisen på 20 000 kroner tildeles 
forfatteren(e) av den kasuistikk 
som vurderes som den beste av de 
publiserte kasuspresenta sjonene i 

løpet av to årganger av Tidende. 
Tidende ønsker med dette å 
oppmuntre til en type fagskriving 
som er etterspurt blant leserne og 
som bidrar til å opprettholde norsk 
fagspråk. Vi er ute etter pasienttil
feller som er sett og dokumentert i 
praksis og som beskriver kliniske 
situasjoner som bidrar til erfarings
grunnlaget i tannhelsetjenesten. Vi 

er svært interessert i flere bidrag 
fra den utøvende tannhelse
tjenesten i tillegg til kasus fra spe
sialistutdanningene. Ved bedøm
melsen blir det lagt særlig vekt på: 
Innholdets relevans for Tidendes 
lesere, disposisjon, fremstillings
form og lesbarhet, diskusjon av 
prognose og eventuelle alternative 
løsninger samt illustrasjoner.




