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Forfatterveiledning
kategori: praksisorienterte artikler
praksisorienterte artikler (maksimalt 3 ferdigtrykte sider)
Hensikten er å presentere praksisnyttig kunnskap om aktuelle legemiddelproblemstillinger. Manuskriptet skal være linjenummerert, inneholde
maksimalt 2700 ord (inkl. referanser) og kan ha inntil 3 figurer/tabeller. For hver tabell/figur må imidlertid teksten reduseres med 200 ord.
Manuskriptet skal bygges opp etter følgende mal/underavsnitt:

tittEl
Tittelen beskriver manuskriptets tema. Korte titler bør tilstrebes
(maks 60 tegn uten mellomrom).

Alle manuskripter gjennomgår fagfellevurdering.

ingrEss
2–3 innledende setninger for å fenge lesernes interesse.
problEmstilling
Kort beskrivelse av den praktiske problemstillingen som manuskriptet skal belyse.
kunnskapsvurdEring
Hva vet man om problemstillingen? Det gjøres en kort vurdering basert på relevant litteratur på området. Det er ikke nødvendig å beskrive hvordan man har gått frem for å finne litteraturen.
praktiskE rÅd
Her skisseres råd og tips til hvordan problemstillingen kan
håndteres/løses i praksis basert på kunnskapsvurderingen.
HovEdbudskap
Angi 2–4 konsise kulepunkter (inntil 50 ord).

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

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
Maks 15 referanser som oppgis, jf. NFTs mal.

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. Tidsskriftnavnene
forkortes i samsvar med Index Medicus.)

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.

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

Felleskatalogen, www.felleskatalogen.no
(søkedato 17.04.2009).
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2001.
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