Skrivanvisningar för Vård i fokus
Redaktionsrådet har för att underlätta skribenternas arbete utarbetat riktgivande anvisningar för olika slag av
artiklar. Föreningens styrelse har den 21.2.2009 godkänt anvisningarna.
Artiklar
Till den här kategorin hör forskning, undersökning, studiepresentation (t.ex. pro gradu) och
examensarbete/lärdomsprov från yrkeshögskola. Artikeltexterna som man vill publicera i Vård i fokus skall
vara cirka 2 000 ord (ca 15 000 nedslag) långa. Utöver detta kan artikeln innehålla några tabeller eller grafer.
Använd inte onödiga formateringar i texten, lämna orden odelade (utan avstavning). Texten delas upp med
mellanrubriker.
Skriv en sammanfattning (abstrakt/ingress) med följande information med ca 150 ord: undersökningens
frågeställning, material och metoder, resultat och slutsatser.
Dessutom rekommenderas en inforuta under nedanstående rubriker, högst 2–3 rader/rubrik: detta visste man,
detta lärde undersökningen. Redaktionssekreteraren lägger denna text i en separat ruta inne i artikeln.
Referenser
Vård i fokus har gått in för att tillämpa Vancouver-systemet för referenserna (källhänvisningarna). Vi önskar
att inskickade artiklar helst följer detta system som har blivit allmänt vedertaget i vetenskapliga tidskrifter.
Enligt Vancouver-systemet skrivs källhänvisningarna i texten inom parentes med nummer, t.ex. (1), i den
ordning de uppträder i texten. Referensförteckningen i slutet av artikeln upptar sedan hänvisningarna i
nummerordning. Även andra system kan användas, t.ex. Harvard-systemet med namn och årtal i texten och
förteckningen i alfabetisk ordning, men de kommer att omarbetas av redaktionen till numrerade referenser
enligt Vancouver-systemet.
Referat från möten, konferenser, resor, studiebesök mm.
Ett referat skall vara cirka 1000 ord långt och innehålla en ingress och information om behandlade teman,
gärna med Internetadresser eller annan källhänvisning så att läsaren kan bekanta sig närmare med innehållet.
Det nyaste, mest intressanta och viktigaste skall tas upp. Bekanta fakta kan tas upp för helhetens skull, men
om ingenting nytt framkom, lönar det sig knappast att skriva referatet. Om flera intressanta anföranden hålls
samtidigt kan man välja ut de intressantaste. Referatet behöver inte följa konferensens kronologiska ordning
utan teman med anknytning till varandra rapporteras gärna som en logisk helhet under beskrivande
underrubriker.
Projekt, rapporter, disputationer mm.
Beskrivningen av projekt och rapporter skall innehålla källa från vilken man kan skaffa sig en mera detaljerad
information om ämnet.
Recensera t.ex. en disputation eller en bok med cirka 800 ord. Ange alla data om avhandlingen respektive
boken. Ett foto av disputanden är önskvärt.
Foton
Fotografier tas emot med tacksamhet. De skall helst skickas i elektroniskt format (t.ex. JPG-format) med
tillräckligt hög upplösning (min. 2 megapixel för postkortsformat, dvs. ca 15 x 10 cm med 300 dpi).

