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I dette Tidsskrift skal skrives til fælles Belærelse 

og Nytte; det er som sagt de mange Bække 

smaa, som her skal gjøre den store Aa. Vi har 

derfor den Fortrøstning, at vor Vanskelighed 

som Redaktion ikke vil ligge i at skaffe Stof men 

heller deri: under den store tilgang at rede og at 

ordne. 
Til vore Læsere! Tidsskrift for Praktisk Medicin 1881; 1: 1 – 2. 

Den stadig voksende erkjendelse af 

lægeforeningens og tidsskriftets betydning som 

sammenknytningsbaand mellem kollegerne 

giver os haab om, at den nye redaktion vil finde 

støtte i sit arbeide. Hvorvidt vi i denne 

henseende nærer for sangvinske 

forhaabninger, vil fremtiden vise. 

Til kollegerne. Tidsskr Nor Lægeforen 1890; 10: 1 – 3. 

Å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og 

fornyelse for legen som kliniker 

 

Å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling 

 

Å bidra til holdningsdanning hos leger ved å videreutvikle etiske og kulturelle 

idealer i den medisinske tradisjon 

 

Å fremme helsepolitisk debatt 

 

Å være et medlemsblad for Den norske legeforening 

Målsetting 
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Tidsskriftet i tall 

Publisert uavbrutt siden 1881 

Opplag 31 300, 24 (22) papirutgaver årlig 

Publiserer daglig på nett 

Antall stillinger: 24 (35 ansatte) 

220 faglige medarbeidere 

Internett: 

• 8 600 besøk/ dag, 330 000 sidevisninger/måned 

Produksjon 



29.04.2016 

3 



29.04.2016 

4 

Hvorfor skrive i Tidsskriftet? 

Figure 2. The development of open access publishing 1993–2009. 

Laakso M, Welling P, Bukvova H, Nyman L, et al. (2011) The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009. 

PLoS ONE 6(6): e20961. doi:10.1371/journal.pone.0020961 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0020961 

Sandli OK, Spigset O, Slørdal L. Polypillen – et alternativt konsept 

i kardiovaskulær profylakse.Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:632 – 4 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0020961
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Søraas IA, Staurset HB, Slørdal L, Spigset O. 

Legemiddelinteraksjoner hos pasienter i sykehjem. 

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1041 – 6 

Hvordan skrive i Tidsskriftet? 

Aller først: 

Hva? 

 

For hvem? 
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Spaltene i Tidsskriftet    
Ledere og debatt 

– Fra redaktøren 

– Lederartikler 

– Brev til redaktøren 

– Kommentar og debatt 

Nyheter 

– Doktoravhandlinger 

– Norsk forskning 

– Medisinsk nytt 

– Verdens helse 

– Min første publikasjon 

Portrettintervju 

Vitenskapelige artikler  

– Originalartikler 

– Oversiktsartikler 

– Medisinen i bilder  

– Legemidler i praksis 

– Noe å lære av 

• Kronikk 

• Medisin og kunst 

• Medisinsk historie 

• Internasjonal medisin 

• Personlige opplevelser  

• Medisinsk etikk 

• Helse og jus 

• Språkspalten 

• Tidligere i Tidsskriftet 

• Anmeldelser 

• Annonser 

• Oss imellom  

• Nytt om navn 

• Doktoravhandlinger 

• Nye spesialister 

• Minneord 

• Meldte dødsfall 

Så: 

Les forfatterveiledningen – nøye 

Følg den – nøye 

Skriv 

Vent 

Les 

Be en annen lese 

Send inn 

Publisering er kompetitivt 

Skal en artikkel gi mening, må den bli: 

Publisert 

Lest 

Forstått 

Trodd 

Husket (og sitert) 

 

Språk 

Berwick stilte nylig spørsmålet ”Are tanning beds ”safe”?” og konkluderte med 

at det er for tidlig å si noe absolutt om sammenhengen mellom solariebruk og 

malignt melanom, men at dataene ikke gir grunnlag for å påstå at solarier er 

trygge (58) 

→ Det er ikke grunnlag for å påstå at solarier er trygge (58) 
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Språk 

Forfatterne av den danske studien av solariebruk konkluderte med at deres 

resultater støtter en lovfestet aldersgrense på 18 år (21), og nyere 

undersøkelser av solariebruk blant 11-17 åringer i England støtter også dette 

(62)  

→ Danske og britiske forskere anbefaler en lovfestet aldersgrense på 18 år 

for bruk av solarier (21, 62)  

Skriveråd 

• Husk at målgruppen er den jevne lege; skriv enkelt! 
• Du skjønner ikke mye bilsjargong du heller. 

• Be gjerne tante Petra lese, og gjenfortelle innholdet. 

 

• Bestem deg for hva som er ditt hovedbudskap. 
• «Å skrive litt om XXX» er et dårlig utgangspunkt. 

• Hva, hvorfor og til hvem 

 

• Stryk alt leseren ikke trenger å vite. 

 

• Kom til saken, jo før jo heller. 

• Husk ▲, ikke ▼. 

Skriveråd 
• Lag avsnitt 

• Ingen kan snakke eller lese uten pustepauser. 

 

• Lag korte, poengterte avsnittsoverskrifter 

• Ikke «De bakenforliggende forhold og grunnleggende forutsetninger 

som muliggjorde saken», men «Bakgrunn for saken». 

 

• Unngå å knirke 

• Ikke anbringelse, angående, vedrørende, beføyelse, hensynta, 

henhøre, hvoretter, hensette, bortta, meddele, foregi, forefinnes, 

forestå, forehavende, oppebære, påkrevd, hva gjelder, komme til 

anvendelse på. 

 

• Unngå passivformuleringer 

• HVEM gjør/kan gjøre HVA? 

• Ikke «slike vedtak kan påklages», men «legen kan klage på 

vedtaket». 

 

 

Skriveråd 
• Unngå substantivisering. 

• Ikke «Kjøkkenet bør gjøres til gjenstand for vasking», men 

«Kjøkkenet bør vaskes». 

 

• Bruk korte setninger. 

• Det er ingen skam å sette punktum. 

 

• Unngå unødige ord. 

• Ikke «I egenskap av å være lege for pasienten…», men «Som 

lege for pasienten…». 

 

• For mange hjelpeverb er lite hjelpsomt 

• Ikke «Pasienten kan komme til å måtte bli overført…», men 

«Pasienten kan bli overført…». 
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Lykke til! 


