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Revidert veiledning for forfattere av fagartikler
Norsk veterinærtidsskrift har for tiden godt tilfang av
fagartikkelmanuskripter. Dette setter vi pris på, og
vi håper naturligvis at våre lesere verdsetter de fagartiklene som trykkes.
NVT er av Universitets- og høgskolerådet (og
dermed av Kunnskapsdepartementet) godkjent som et
vitenskapelig tidsskrift. Dette forutsetter at det jevnlig
publiseres fagartikler. Det er også en forutsetning at
fagartiklene holder akseptabelt vitenskapelig nivå.
Utgangspunktet i så måte er naturligvis kvaliteten på
manuskriptene vi mottar.
I den videre prosessen fram mot eventuell trykking
bidrar NVTs faglige medarbeidere samt eksterne fagfeller i vurderingen av manuskriptene, slik at kvaliteten sikres best mulig. Fagfellevurderingen, som er
obligatorisk for vitenskapelige manuskripter (fagartikkelmanuskripter), er tidkrevende, og vi er svært
takknemlige overfor dem som påtar seg denne oppgaven. Det må understrekes at jo grundigere mottatte
manuskripter er gjennomarbeidet fra forfatternes side,
dess enklere og mer lystbetont blir vurderingsprosessen.
Vurderingen av det enkelte manuskript omfatter
både det faglige innholdet og måten det presenteres
på. Videre er det visse formelle krav som må innfris.
Det er i hovedsak på dette området at den reviderte
forfatterveiledningen skiller seg fra forrige versjon.
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I tråd med retningslinjer som gjelder for de fleste
biomedisinske tidsskrifter, ber vi nå alle forfattere av
fagartikkelmanuskripter avgi en “medforfattererklæring”, der den enkeltes bidrag i arbeidet
beskrives, og dessuten redegjøre for eventuelle interessekonflikter. Det er utarbeidet egne skjema for disse
formål. Forfatterveiledningen, inkludert skjemaene,
finnes i dette nummeret av NVT og blir for øvrig lagt
ut på Den norske veterinærforenings hjemmesider
(http://www.vetnett.no).
Av andre “nyheter“ i veiledningen kan det nevnes at
kravene til utforming av fagartikler i kategorien “oversiktsartikler“ er spesifisert tydeligere. Kasuistikker, der
det dessuten gis en bred oversikt over det aktuelle
emnet, kan også bli vurdert som fagartikler, og veiledningen beskriver hvorledes disse manuskriptene bør
utformes. Videre er samlingen av eksempler på angivelse av referanser i referanselisten utvidet.
Den foreliggende versjonen av forfatterveiledningen vil gjelde for artikler som blir publisert fra 2011.
Vi ber derfor om at de som fra nå av sender fagartikkelmanuskripter til NVT, følger de nye retningslinjene,
idet de fleste manuskriptene vi mottar heretter, neppe
vil komme på trykk før i 2011.
Steinar Waage

