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Forfatterveiledning
kategori: sammendrag av foredrag, poster o.l.
sammendrag av foredrag, poster o.l. (1 ferdigtrykket side, ev. lengre etter avtale med tidsskriftet).
Hensikten er å gi et sammendrag av stoff som har vært presentert på faglige møter/kongresser (f.eks. Farmasidagene).
Teksten må ikke være i stikkordsform, det må være hele setninger. Et manuskript tilsvarende 1 ferdigtrykket side skal
inneholde maksimalt 700 ord (inkl. tittel, hovedbudskap, referanser osv.). For hver tabell/figur må teksten reduseres med
200 ord. Maksimalt 7 referanser anbefales.
Manuskriptene vil ikke bli fagfellevurdert.

Oppsett og innhold tilpasses aktuelt
tema, men det bør tilstrebes et oppsett
etter følgende mal:
tittEl
Tittelen kan være den samme som ble
benyttet på foredrag/poster, men korte
titler er ønskelig.
HovEdbudskap
Hovedbudskap presenteres i form av
1–3 kulepunkter (inntil 50 ord).
bakgrunn/HEnsikt
Bakgrunn/hensikt beskrives kort.
Hensikten må formuleres klart og
besvares/diskuteres senere i teksten.

Forfatteren skal gi en kort beskrivelse av seg selv:
F.eks.: Navn Navnesen (f. 1978) er utdannet cand.pharm. med doktograd fra
2010. Han jobber ved Sykehuset Norden som klinisk farmasøyt.

FigurEr/tabEllEr
Figurer og tabeller sendes som separate filer. De skal ha selvforklarende tekst. Teksten
plasseres over tabeller og under figurer.
rEFEransEr
Det kreves litteraturhenvisninger, jf. NFTs retningslinjer (se nedenfor).
Les mer på www.farmatid.no/om/for-forfattere.

Eksempler på litteraturhenvisninger:

matErialE og mEtodE
Beskriv kort materiale og metode(r),
målevariable, tester, analyser etc. hvis
det er aktuelt.
rEsultatEr
Presenter de viktigste funnene hvis det
er aktuelt. Funn som presenteres i
tabell/figur bør ikke gjentas i teksten.
diskusjon
Drøft hovedfunnene med utgangspunkt i hensikten. Nevn eventuelle
metodesvakheter kort.
konklusjon
Angi eventuelle konsekvenser av
hovedfunnene.
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