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Tidendes pris for beste kasuspresentasjon 2020

NTFs Tidende er en hovedkilde til etterutdan-

ning for tannleger. Tidende vil derfor publisere 

pasienttilfeller fra allmenntannleger og 

spesialister, som kan bidra til å øke erfarings-

grunnlaget. Kasuistikker er etterspurt blant 

leserne, samtidig som det bidrar til å 

opprettholde norsk fagspråk.

Tidende oppmuntrer til denne type 

fagskriving ved hvert annet år å belønne beste 

kasuspresentasjon over en toårsperiode. 

Prisen for beste kasuspresentasjon 2020 gikk 

til Terje Sæthre, Dagmar F. Bunæs og Knut N. 

Leknes for kasuistikken Komplikasjon etter 

frenektomi, publisert i Tidende Nr. 9, 2019.

I løpet av siste toårsperiode, fra og med 

Tidende nr. 7, 2018 til og med nr. 5, 2020, er 

det publisert syv kasuspresentasjoner innen 

ulike fagfelt. Kasuspresentasjonene er blitt 

vurdert av en komité bestående av medlem-

mer av NTFs redaksjonskomité, professor 

Malin Jonsson, tannlege Anders Godberg, 

professor Kristin Klock, avdelingstannlege 

Anne Rønneberg og leder av redaksjonskomi-

teen, NIOM-direktør Jon E. Dahl.

I bedømmelsen har komiteen har lagt 

særlig vekt på innholdets relevans for 

Tidendes lesere; disposisjon, fremstillingsform 

og lesbarhet; diskusjon av prognose og 

eventuelle alternative løsninger og illustra-

sjoner  

Om vinneren av prisen for beste kasuistikk 

2020 sier juryen: Vinnerne har laget en god og 

oversiktlig kasuspresentasjon om tilnærmin-

gen til en litt spesiell, men likevel kjent klinisk 

problemstilling som har relasjon til flere 

fagområder. Innledningsvis gis en generell 

omtale av behandlinger som var utgangs-

punktet for den aktuelle kasuistikken. 

Forfatterne gir en detaljert og godt illustrert 

beskrivelse av hvordan problemstillingen ble 

løst. I tillegg diskuteres grundig overveielser 

og problemer knyttet til behandlingen. 

Kasuspresentasjonen har et godt nynorsk 

språk og er rikelig illustrert med gode kliniske 

fotos. 

Terje Sæthre kom til åpningen av NTFs 

landsmøte 29. oktober for å motta prisen på 

vegne av forfatterne.Terje Sæthre. Foto: Kristin Aksnes.

Reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika 

Helsedirektoratet har i samarbeid med 

helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk 

av antibiotika i sykehus mot infeksjoner i øre, 

nese, hals, tann og kjeve.

Revisjonen er en del av et større arbeid 

med å revidere Den nasjonale retningslinjen 

for bruk av antibiotika i sykehus. Dette er det 

tredje kapittelet som publiseres i den 

pågående revideringen.

Viktigste endringer: Kapittelet som 

tidligere het «Øvre luftveisinfeksjoner» er 

revidert og republisert som kapittel Infeksjo-

ner i øre, nese, hals, tann og kjeve

Behandling av kompliserte odontogene 

infeksjoner er kommet med, likeså post-

operative infeksjoner.

For odontogene infeksjoner og post-

operative infeksjoner (etter inngrep gjennom 

mucosa) er penicillin + metronidazol angitt 

som standard, med mer bredspektrede 

regimer for alvorlige infeksjoner og infeksjoner 

hos immunsupprimerte etc.

Ved peritonsillær abscess er nå penicillin 

monoterapi standardbehandling (tidligere 

penicillin + klindamycin). For tilstandene 

mastoiditt og epiglotitt er det ikke store 

endringer, anbefalingene er i hovedsak 

videreført.

Tilstander som hovedsakelig behandles 

utenfor sykehus (akutt otitis media, akutt 

ukomplisert sinusitt og streptokokktonsillitt) 

er tatt ut av kapittelet, og det er i stedet lagt 

inn lenker til anbefalingene i Nasjonal faglig 

retningslinje for antibiotikabruk i primærhelse-

tjenesten.

Disse tannlegene har deltatt i arbeidet med 

de reviderte anbefalingene: Sigbjørn Løes 

(Kjevekirurg, Helse Bergen HF, Haukeland 

universitetssykehus), Morten Enersen 

(Universitetet i Oslo) og Bodil Lund 

 (Universitetet i Bergen).

Les mer på www.helsedirektoratet.no


