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Forfatterveiledning
kategori: kasuistikker
kasuistikker (maksimalt 1–2 ferdigtrykte sider)
Hensikten er å presentere er å presentere kvalitetssikrede og kortfattede kasuistikker. Manuskriptet skal være linjenummerert, inneholde maksimalt 1700 ord (inkl. referanser) og kan ha inntil 1 figur/tabell. Benyttes tabell/figur må imidlertid teksten reduseres med 200 ord. Manuskriptet skal
bygges opp etter følgende mal/underavsnitt:

tittEl
Tittelen beskriver hendelsen (f.eks. bivirkning eller interaksjon)
som oppstår hos den aktuelle pasienten. Korte titler bør
tilstrebes (maks 60 tegn uten mellomrom).
ingrEss
2–3 innledende setninger for å fenge lesernes interesse.

Alle manuskripter gjennomgår fagfellevurdering.

Forfatternes navn, arbeidsplass og nåværende e-postadresse for
førsteforfatter angis.

bakgrunn
En kortfattet introduksjon til temaet som kasuistikken belyser.
pasiEntHistoriE
Viktige momenter i pasienthistorien beskrives kronologisk
(tidspunkt for oppstart av legemidler, symptomer/reaksjoner,
lab-data etc.).
diskusjon
Observasjoner i pasienthistorien diskuteres opp mot relevant
litteratur.
konklusjon
Fremhev hva man kan lære av denne kasuistikken.
rEFEransEr
Maks 10 referanser som oppgis, jf. NFTs mal.

FølgEskjEma
NFTs følgeskjema må fylles ut og legges ved manuskriptet.
Skjemaet finnes på www.farmatid.no/om/for-forfattere.
intErEssEkonFliktEr
Forfatter plikter å oppgi alle relevante finansieringskilder og/eller ev.
interessekonflikter mht. studien/artikkelen.
FigurEr/tabEllEr
Figurer og tabeller sendes som separate filer. De skal ha selvforklarende
tekst. Teksten plasseres over tabeller og under figurer.
Se mer info på www.farmatid.no/om/for-forfattere.

rEFEransEr
Manuskriptet skal inneholde en fullstendig liste over referanser som ordnes numerisk i den rekkefølge de henvises til første gang i teksten.
I teksten angis referansene med henvisningstallet i parentes.
Eksempler på litteraturhenvisninger:
Tidsskriftartikler
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