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Forfatterveiledning
kategori: masteroppgaver / bacheloroppgaver
og doktoravhandlinger
a. masteroppgaver / bacheloroppgaver (1 ferdigtrykket side)
Hensikten er å presentere hovedfunn og hovedbudskap. Artikkelen skal inneholde maksimalt 700 ord (inkl. presentasjonsramme, tittel,
hovedbudskap, referanser osv.). For hver tabell/figur må teksten reduseres med 200 ord. Maksimalt 5 referanser anbefales.
b. doktoravhandlinger (2 ferdigtrykte sider)
Hensikten er å presentere de viktigste funnene og hovedbudskapet. Artikkelen skal inneholde maksimalt 1700 ord (inkl. presentasjonsramme, tittel, hovedbudskap, referanser osv.). For hver tabell/figur må teksten reduseres med 200 ord. Maksimalt 10 referanser anbefales.
Manuskriptene vil ikke bli fagfellevurdert.

tittEl
Artikkelens tittel kan være den samme
som ble benyttet i oppgaven/avhandlingen,
men korte titler bør tilstrebes (maks 50
tegn uten mellomrom + ev. undertittel).
Tittelen skal være på norsk selv om oppgavetittelen er på engelsk. Tittelen kan
enten beskrive oppgavens tema eller
hovedfunnet.
HovEdbudskap
Artikkelens hovedbudskap presenteres i
form av 2–3 kulepunkter (inntil 50 ord).
Formatet skal være tabloid.
bakgrunn og HEnsikt
Bakgrunn og hensikt beskrives kort.
Hensikten må formuleres klart slik at svaret
kan presenteres senere i artikkelen.
matErialE og mEtodEr
Kort beskrivelse av materiale og
metode(r), målvariable og eventuelle
statistiske tester.
rEsultatEr
De viktigste hovedfunnene i oppgaven
presenteres. Funn som presenteres i
tabell/figur bør ikke gjentas i fortløpende
tekst.
diskusjon
Drøft hovedfunn(ene) med utgangspunkt i
oppgavens hensikt og tidligere forskning.
Metodesvakheter nevnes kort.
konklusjon
Angi kort hva hovedfunnene viser i forhold
til oppgavens hensikt. Angi eventuelle
konsekvenser av hovedfunnene.

prEsEntasjonsrammE
Tittel
Nøyaktig tittel på oppgaven (norsk eller
engelsk). Ev. ISBN-nummer eller lenke til
elektronisk versjon.
Emne
Fagfelt som oppgaven tilhører (farmakognosi, samfunnsfarmasi, farmakologi,
mikrobiologi, galenisk farmasi, legemiddelkjemi, analytisk kjemi e.l.)

Student/stipendiat
Fornavn og etternavn,
nåværende e-postadresse

institusjon,

Veileder(e)
Navn og arbeidssted på hovedveileder(e).
Ved oppgaver utenfor universitetet skal både
intern og ekstern hovedveileder oppgis.
Tidspunktet for eksamen / forsvar av
oppgaven
Årstall pluss vår eller høst

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
(Ved flere forfattere skrives kun opptil tre navn,
deretter et al. Tidsskriftnavn forkortes i samsvar
med Index Medicus.)

Nettsider
Felleskatalogen, www.felleskatalogen.no
(søkedato 17.04.2009).
Offentlige publikasjoner
St.meld. nr. 18 (2004–05). Rett kurs mot riktig
legemiddelbruk. Legemiddelpolitikken.

Wenzel V, Krismer A, Arntz R et al. A comparison of vassopressin and epinephrine for outhospital cardiopulmonary resuscitation. N Engl
J Med 2004; 117: 935–40.

Legemiddelforbruket i Norge 2005–2009. Oslo:
Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2010.

Bøker og bokkapitler
Sand O, Sjaastad ØV, Haug E. Menneskets
fysiologi. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2001.

Avhandlinger/masteroppgaver
Viktil KK. Drug-related problems in hospitalized
patients: a major challenge in current
medicine. Doktoravhandling. Oslo: Det
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2007.

Spigset O, Slørdal L. Bivirkninger – hvilke
uønskede effekter har legemidler? I: Nordeng
H, Spigset O, red. Legemidler og bruken av
dem. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2007:
75–84.

Tysse I. Bruk og monitoring av nye antiepileptika hos pasienter med epilepsi.
Masteroppgave. Oslo: Farmasøytisk institutt,
Universitetet i Oslo, 2010.

