
NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING 
 
Forfatterveiledning 
Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, fagartikler, diskusjons- og debattartikler, 
kronikker og bokanmeldelser. 
 
Levering av manuskript 
Tidsskriftet publiserer artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk og har rutiner for 
fagfellebedømming av manuskriptene. 
Manuskripter sendes til ansvarlig redaktør som vedlegg til e-
post: nordicnursingresearch@gmail.com 
 
Manuskriptstandard 
Vitenskapelige artikler bør normalt ikke overskride 5000 ord eksklusive sammendrag 
(abstract) og referanseliste. Fagartikler bør ikke overskride 3000 ord. Diskusjons- og 
debattartikler, kronikker og bokanmeldelser bør ikke overskride 1800 ord. 
Forfatterne oppfordres til å levere manuskripter med dobbelt radeavstand, ren tekst med 
minst mulig fet eller kursiv tekst, understrekking, innrykk, deling av ord og lignende. 
Manuskriptet skal innholde en tittelside med type manuskript, antall ord, manuskriptets 
tittel, en forkortet versjon på tittel, navn og adresse til korresponderende forfatter, navn 
og e-postadresser til samtlige forfattere, deres stilling/utdanning og arbeidsplass. For 
medforfatterskap kreves at samtlige forfattere oppfyller Vancouverreglene, og videre skal 
bidraget karakteriseres av vitenskapelig redelighet og følge gjeldende lover og etiske 
retningslinjer (se for eksempel http://www.etikkom.no/ ). 
 
Manuskriptet skal ha et sammendrag (abstract) på originalspråk (max 180 ord) og på 
engelsk inklusive engelsk tittel (max 200 ord). Sammendraget skal kortfattet beskrive 
artikkelens samtlige deler. Tre til seks nøkkelord som beskriver artikkelen og ikke 
forekommer i tittelen skal angis på begge språkene. 
Forfattere til empiriske artikler oppfordres til å i hovedsak følge en struktur i sine 
manuskripter med Introduksjon/bakgrunn, hensikt/mål, metode, resultat/funn, 
diskusjon, konklusjon og referanser. 
Referanser i teksten og i en alfabetisk ordnet liste angis i linje med den siste versjon av 
Publication manual of the American Psychological Association 
(http://www.apastyle.org/). Nummererte fotnoter nederst på siden kan brukes i tillegg. 
Plassering av tabeller og figurer angis i teksten med fortløpende siffer. Disse vedlegges 
sist i manuskriptet. 
 
Korrektur 
Forfatter får tilsendt et eksemplar av første korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post. 
Sider med opprettede korrekturfeil returneres per post eller som skannede filer til 
redaksjonssekretæren innen fem dager. Det må ikke foretas endringer i teksten mot 
antatt manuskript. 
 
Særtrykk og webpublisering 
Forfatter vil få en ferdig pdf-fil av artikkelen tilsendt etter at tidsskriftet er publisert. 
Artikler kan også kjøpes gjennom den Universitetsforlagets elektroniske 
tidsskriftsdatabase www.idunn.no , der artikler gjengitt i tidsskriftet også vil bli lagret. 
Forlaget tillater at forfattere arkiverer sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv eller på eget 
nettsted, men bare i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets 
redaksjon. Versjoner, slik de fremkommer i trykket eller i elektronisk utgave, skal ikke 
benyttes til egenarkivering.	  


