
Erklæring vedrørende eventuelle interessekonflikter 
 

I henhold til retningslinjer gitt av International Committee of Medical Journal Editors skal forfattere av 
vitenskapelige artikler gi beskjed om eventuelle interessekonflikter. Innhenting av slike opplysninger er nå 
vanlig praksis i biomedisinske tidsskrifter, inklusiv Norsk veterinærtidsskrift. Vi ber derfor alle forfattere av 
fagartikler om å besvare spørsmålene nedenfor. 

Hensikten med spørsmålene er å bidra til åpenhet omkring forfatternes engasjementer. Hvorledes 
spørsmålene besvares vil ikke influere på den faglige vurderingen av manuskriptet og hvorvidt det godtas for 
publisering, men det vil bli informert om eventuelle interessekonflikter i artikkelen. 

Svarene på spørsmålene sendes til NVT vedlagt i en e-post (fra hver enkelt forfatter). Kontaktforfatter 
(korresponderende forfatter) er ansvarlig for at alle medforfattere besvarer spørsmålene. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Navn: .............................................................................................................................................................. 

 

Manuskriptets tittel: ....................................................................................................................................... 
 
1.   Har du i løpet av de siste tre årene mottatt økonomisk støtte (honorar, reisetilskudd, 

bevilgninger, forskningsmidler eller liknende) fra en institusjon, organisasjon eller et 
firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at denne artikkelen blir 
 publisert?                                                          Nei □ /  Ja □ 

2.   Har du i løpet av de siste tre årene vært ansatt i en institusjon, organisasjon eller et 
firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at denne artikkelen blir 
publisert?                                                                                                                       Nei □ /  Ja □ 

 

3.   Har du aksjer eller andre økonomiske interesser i en institusjon, organisasjon eller 
et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at denne artikkelen 
blir publisert?                                                                                                           Nei □ /  Ja □ 

 
Svarer du ja på ett eller flere spørsmål, ber vi deg spesifisere forholdet nærmere: 

 

……………………………………………………………………………………………..........…............... 
 

………………………………………………………………………………………………......................... 
 

.................................................  .............            ............................................................ 
(sted) (dato)                                       (signatur) 

 
Norsk veterinærtidsskrift, Den norske veterinærforening, postboks 6781 St.Olavs pl., 0165 Oslo 
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