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FORFATTERVEJLEDNING
Redaktionsgruppen for medlemsbladet Forstyrrelsen har udarbejdet nedenstående
forfattervejledning, som skal anvendes i forbindelse med publicering i Forstyrrelsen.

Artikler, som tilsendes redaktionen, vil blive vurderet af redaktionsgruppen. Dette med
henblik på relevans for bladet, og om artiklen opfylder kravene i forfattervejledningen.
Hvis artiklen accepteres til publicering, kan redaktionen stille krav om justeringer med
henblik på tydelig og forståelig opbygning og argumentation. Redaktionen modtager
gerne forespørgsler vedrørende mulige artikler.

Forstyrrelsen
Forstyrrelsen udgives af Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med Udvikling og
Forskning og henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udvikling og forskning indenfor
sygeplejen.

Forstyrrelsen publicerer artikler med fokus på de faglige og udfordrende problemstillinger,
der ligger til grund for udviklings- og forskningsorienterede tiltag, som viser sig, når der tænkes forandring, forbedring, udvikling, implementering og evaluering indenfor sygeplejen.
Tillige ønskes indlæg om synspunkter/nye tanker på forskning og udvikling.

Endelig er boganmeldelser væsentlige i forhold til nytænkning, og Forstyrrelsen bringer
derfor anmeldelser af bøger med fokus på forandring, forbedring, udvikling og forskning.

Deadlines:
Indlæg til Forstyrrelsen skal være redaktionen i hænde senest:


1. februar, 1. juni og 1. oktober

Indlæg sendes som en vedhæftet fil på mail til Thora Grothe Thomsen
(thst@regionsjaelland.dk) eller Laila T. Bay (laila.t.bay@rsyd.dk)
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Manuskripter
Manuskripter modtages både på dansk i Microsoft Word format. Manuskriptet skal skrives i
overensstemmelse med den seneste udgave af Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn.
I særligt begrundede tilfælde vil det være muligt at publicere på engelsk – dette aftales chefredaktør Lotte Evron.

Tabeller, figurer, illustrationer
Tabeller, figurer, fotografier og tegninger skal nummereres, og der skal være en forklaring
til hver. Det er forfatterens ansvar at indhente tilladelse til brug af illustrationer, der stammer
fra andre publikationer.

Layout
Manuskriptet skrives i A4 format med 1,5 linjeafstand og 2,5 cm margen med skrifttype Times New Roman 12 pkt. Dette gælder også overskrifterne. Brug ikke orddeling og fast højrekant. Indrykning er ikke tilladt. Tvunget linjeskift benyttes kun ved markering af nye afsnit
eller afstand mellem overskrift og tekst. Standardforkortelser anvendes konsekvent gennem
artiklen og skrives fuldt ud første gang efterfulgt af forkortelsen i parentes. Undgå specialtegn. Artiklens omfang må ikke overskride mellem 15.000-17.500 anslag med alt inklusiv.

Abstract
Der skal foreligge et abstract for alle artikler på maksimum 100 ord på engelsk eller dansk.
Angiv 3-5 nøglebegreber/keywords.

Titel
Vælg en kort/præcis overskrift og eventuel undertitel på artiklen.

Opbygning:
Forskningsartikler forventes i en vis grad at være struktureret efter IMRAD-modellen (Introduction, Method, Results and Discussion) (1).

Faglige artikler mv. kan være opbygget på andre måder, men det forventes at artiklen indeholder beskrivelse af baggrund for projektet, formål med artiklen, beskrivelse af kontekst, en overordnet metodetilgang, resultater og implikationer for praksis (1).
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Faglig information kan være en beskrivelse af en konference, et debatindlæg, en kommentar
eller lign. Max 2.500 anslag uden mellemrum. Opsætning:
o Titel
o Forfatter(e)
o Indhold
o Referencer kan evt. anvendes, max 3.

Forfatter(e)
Forfatterens/forfatternes fulde navn, stilling, højeste akademiske grad, institutionstilknytning
og e-mail adresse.
Der angives navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den forfatter, som er ansvarlig for
korrespondancen med redaktionen.

Billede af førsteforfatter vedhæftes.

Referencer
Vi har i redaktionen valgt at anvende referencesystemet Vancouver
http://site.uit.no/english/writing-style/citationstyles/, hvor referencer anføres med tal i parentes (1) og angives i den rækkefølge, som de forekommer i teksten.
Referencer skrives:
●

tidsskrifter skal indeholde: Navn på de tre første forfattere (et al. for at angive flere
forfattere), titel, tidsskrift, årgang, volume og sidetal. Fx Nielsen, M. Etik i eksamenssituationen. Uddannelsesnyt 2003; nr. 1. 14. årgang: 2-8.

●

bøger og kapitler i bøger skal indeholde: Navn på de tre første forfattere, kapitel titel,
redaktør(er), bogtitel, volume, udgave, by, udgiver, år og sidetal. Fx Karoliussen, M.
Sykepleie - tradisjon og forandring. En Humanøkologisk tilnærmning. Gyldendal
Norsk Forlag AS; 2002. Fx Birch, N. At få kræft. I: Esbersen BA, (ed.). Mennesker
med kræft - sygepleje i et tværvidenskabeligt perspektiv. København: Munksgaard
Danmark; 2002.

●

internetreferencer skal indeholde forfatter eller organisation. Husk at skrive dato for
søgning og hele webadressen. Fx http://www.icmje.org. Hentet 1. august 2006.

Upublicerede data kan citeres i artiklen, men indgår ikke i referencer.
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Boganmeldelse
Bøger, som ønskes anmeldt, annonceres på selskabets hjemmeside eller på Facebook. Bogen tilsendes anmelderen, som efterfølgende kan beholde den som tak. Det forventes, at
redaktionsgruppen får fremsendt anmeldelsen senest 3 måneder efter, at bogen er modtaget.
Sker dette ikke, kan bogen tilbagekaldes af redaktørgruppen.

En boganmeldelse kan kun blive subjektiv og således et bud blandt andres bud. Fokus bør
være en faglig og kritisk vurdering af bogen. Anmelderens vurdering af bogen er det, der
interesserer. En anmeldelse skal vinkles. Det vil sige, at man kan vælge et bestemt udgangspunkt/perspektiv ud fra ens oplevelse af bogen. Boganmeldelsen bør holdes inden for maks.
1-2 sider.
Generelle retningslinjer:


Max 2000 anslag uden mellemrum



Kopi af anmeldelsen sendes til forlag

Opsætning:


Fængende titel (hvorfor skal bogen læses, vigtigt indhold eller centralt buzz-ord)



Titel og forfatter(e) på bogen. Forlag. Årstal



Indhold



Forfatter af boganmeldelsen, ansættelsessted.

Skulle der være spørgsmål vedr. boganmeldelser, er du velkommen til at skrive til redaktionsgruppen gennem redaktør Anni Nørregaard (Anni.norregaard@rsyd.dk).

1. Rienecker L, Gandil M, Stray Jørgensen P. Skriv en artikel : om videnskabelige, faglige og
formidlende artikler. Frederiksberg: Samfundslitteratur; 2008.
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