
UTKAST JANUAR 2023 
 
Layout generelt 
Kapittelet skrives i word med titler og undertitler.  
Som hovedregel inneholder kapitlene: (listen er ikke fullstendig og kan endres etter behov) 
 
Forfatterliste 

Fornavn Etternavn, arbeidssted (hold det kort for plassens skyld!), e-post til 
førsteforfatter. Alle som ikke er gynekologer skal også ha yrkestittel.  

Publikasjonsdato (og dato for siste revisjon og kort om hvilke endringer som er gjort) 
Anbefalinger (med gradering?) 
Søkestrategi 
Søkeord for app 
Definisjon 
Forekomst 
Epidemiologi / patogenese 
Risikofaktorer 
Diagnostikk 
Tiltak/behandling 
Profylakse/forebygging 
Oppfølging 
Evt pasientinformasjon  
Referanser 
 
Hvis det er en klar inndeling mellom forskjellige temaer, kan det listes opp øverst og legges 
inn lenke, feks slik som i dette kapittelet: 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-
forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/virale-infeksjoner-hos-gravide/ 
Hvis dette er ønskelig, må det markeres med en kommentar i teksten.  
 
Farger i teksten kommer ikke med, men bilder og tabeller kan godt være i farger.   
 
Understreket skrift kan være misvisende (folk tror de kan trykke på det som er understreket 
som en lenke), bruk heller fet font og kursiv til å markere poenger.  
 
Før kapittelet leveres bør man gjøre stavekontroll og godkjenne endringer og kommentarer 
så dette ikke blir stående.  
 
Svangerskapsuker 
Svangerskapsuker må skrives på formatet 22+5 (opphevet skrift kan ikke brukes).  
 
Tabeller 
Legeforeningens nettsider har ikke en god løsning for tabeller. Derfor må alle tabeller lagres 
som bilder. Dette gjøres enkelt ved å 1) kopiere tabellen fra word til power point. 2) 
Formater tabellen så den ser ut slik man ønsker. 3) Høyreklikk og velg «lagre som bilde». 
Legg deretter bildet inn i teksten på riktig sted. Bildet må lagres i beste kvalitet som .png 
eller .jpg.  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/virale-infeksjoner-hos-gravide/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/virale-infeksjoner-hos-gravide/


NB: når kapittelet leveres må power point filen legges ved, merket med kapitteltittel og 
tabell/figur.  
 
Bilder 
Bruk gjerne bilder til å illustrere. Merk at opphavsrett må være avklart før bildet kan brukes. 
Bildetekst kommer alltid under bildet. Bilder blir alltid liggende mellom tekstlinjer, aldri 
flettet i teksten. Bilder bør lagres i beste kvalitet i .png eller .jpg.  
 
Lenker 
Hvis man ønsker at det skal lenkes til en nettside eller til et annet kapittel, skriv tydelig 
(LENKE) i parentes.  
 
Referanser 
Bruk gjerne referanseprogram. Referanser må stå i parentes på linjen bak ordet: (1). 
(Opphevet skrift fungerer ikke på nettsiden).  
 
Pasientinformasjon 
Der det lages egen pasientinfo, legges det ut pdf av dokumentet så det er enkelt å skrive ut 
til pas.  
 
 
Til nettredaktører:  
Til høringer legges det kun ut pdfer, etter revisjon legges det ut tekstsider + pdf og appen blir 
oppdatert.  
 
Pdfene som legges ut til høring og publiseres i appen bør lagres som A5 og med 0 cm 
marger, da kan de publiseres direkte på nettside og i app etterpå.  
 
 
 


