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Veiledning forskningsartikler for tidsskriftet Geriatrisk sykepleie
Forfatterveiledning
Artikkel med vedlegg og følgebrev sendes i e-post til redaktør
Wivi-Ann.Tingvoll@uit.no

Om Geriatrisk sykepleie
Tidsskriftet Geriatrisk sykepleie er et vitenskapelig og faglig tidsskrift som blir utgitt to
ganger i året. Vi ønsker å formidle sykepleieforskning i Norge. Geriatrisk sykepleie har som
mål å være relevant, interessant, praksisnært og bredt.
I hvert tidsskrift er det to vitenskapelige og en fagartikkel foruten kronikker, omtaler og
fortellinger fra praksis. Geriatrisk sykepleie har et opplag på 1600 eksemplarer som er
indeksert på Nivå 1. Forskningsartiklene vi publiserer er tilgjengelig for alle på vår
hjemmeside som ligger inn under faggruppen Geriatri og demens. Forfattere som publiserer
hos oss beholder copyright til teksten og kan lenke publikasjonen til våre nettsider for
eksempel fra den institusjonen de er ansatt i. Forfattere kan ikke sende samme
artikkelmanuskripter til flere/andre vitenskapelige tidsskrifter til bedømming på samme tid.
Artikkelmanuskriptet skal ikke ha vært publisert i et annet vitenskapelig tidsskrift.

Generelt
Artikkelmanuskript skrives på norsk og alle vedlegg sendes elektronisk i Microsoft Worldprogrammets dox-form.
All tekst skrives med Times New Roman-teksttype, bokstavstørrelse 12.
Overskriftene markeres med tykkere bokstaver.
Linjeavstand skal være 1,5 cm.
Høyre marginal skal ikke jevnes ut.
Sidetallene plasseres øverst på høyre side.
Sidenummerering begynner fra tekstside (inkluderer ikke overskriftsside eller sammendrag på
engelsk).
Fotnoter skal ikke brukes.

2

Figurer og tabeller fremstilles på separate sider etter referanselisten.
Bruk av fremmedord er begrenset. Fremmedord skal forklares og forkortelser forklares første
gang de forekommer i teksten.
Artikkelmanuskriptets tittel bør være kort, klar, informativ og lett forståelig. Unngå bruk av
undertittel.
Forfatteren (forfatterne) har selvstendig ansvar for all korrektur.
Antall ord er maksimalt 3000 for vitenskapelige artikler (utenom sammendrag, figurer,
tabeller og referanser). For mindre artikler som kronikker og fortellinger fra praksis max 1500
ord.

INNHOLD I MANUSKRIPTET SOM SENDES INN:
Vitenskapelige artikler og fagartikler struktureres etter IMRAD prinsippet, som betyr
introduksjon, metode, resultat og diskusjon.

1.Tittelside:
Over- og underskriftene (tittel) for artikkelmanuskript fremstilles.
Forfatterens(forfatternes) for- og etternavn.
Kort presentasjon av forfatterens (forfatternes) utdannings- og profesjonsbakgrunn.
Forfatterens (forfatternes) stilling og arbeidssted.
Forfatterens (forfatternes) elektronisk postadresse.
Forfatterens (forfatternes) telefonnummer.
Hvis det er flere forfattere for ett artikkelmanuskript presenteres i tillegg kontaktpersonens:
For- og etternavn.
Postadresse.
Elektronisk postadresse.
Telefonnummer.
I tillegg skal det fremstilles:
Antall tegn med ordmellomrom (ikke medregnet tittel, undertittel og ingress).
Antall ord både i sammendrag og i hovedtekst.
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Antall figurer og tabeller.
Det bør tydelig presiseres en elektronisk postadresse for en person som kan kontaktes av
lesere.
Bilde av forfattere i .jpeg format sendes inn når artikkelen er godkjent av redaktør.

2. Sammendrag
Artikkelmanuskriptets overskrift (tittel) fremstilles øverst på siden.
Sammendrag skal skrives på norsk.
Sammendraget skal oppsummere det aller viktigste i artikkelmanuskriptet. Det skal dekke
studiens bakgrunn, hensikt, metode, hovedresultat og konklusjon.
Maksimalt 200 ord.
3–5 nøkkelord

Engelsk sammendrag (abstract)
Artikkelmanuskriptets overskrift (tittel) fremstilles øverst på siden.
Det engelske sammendraget skal være en direkteoversetting av det norske sammendraget.
Maksimalt 200 ord.
3–5 engelske nøkkelord (key words) fremstilles for indeksering nederst på siden etter teksten.

Tekstsider
Sidetallene plasseres øverst på høyre side. Tekstsider begynner fra side 1 (ett) med
artikkelmanuskriptets overskrift (tittel).
Generelle regler for vitenskapelig tekstproduksjon etterstreves og disposisjonen beror på
artikkelmanuskriptets karakteristika.
Overskriftene i den fortløpende teksten skal være korte og tydelige og markeres med tykke
bokstaver.
Tidsskriftet tilstreber at språket i artiklene har aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging:
Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen –
sykepleieren deler ut…)
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Eksempel på passiv setning: Medisinene blir utdelt av sykepleier. (Subjektet deler ikke ut –
medisinene blir utdelt…)

Oppbygging av selve artikkelen
Til artikkelmanuskripter som baseres i empiriske studier anbefales følgende struktur:
Introduksjon til emnet/tematikken, som avsluttes med: «Hensikten med studien er å …».
Hensikt med studien og problemstilling(er).
Metodedel (forskningsdesign og metoder samt datainnsamlingsmetode, gjennomføring
(inkludert hvilken tidsperiode og år data ble samlet inn), bearbeiding og analyse av data,
godkjenning av REK evt. Personvernombudet og andre relevante instanser).
Resultater. Her beskrives resultatene som besvarer studiens problemstilling i en logisk
rekkefølge og uten diskusjon. Resultater som fremstilles i tabeller skal ikke gjentas i teksten.
Vi anbefaler at forfattere som bruker kvantitativ metode får studien vurdert av statistiker før
den sendes inn.
Drøftelse (validitetsdiskusjon skal inkluderes i den generelle diskusjonen over studiens
resultat). Studiens resultater drøftes i relasjon til problemstillingen og annen internasjonal
relevant forskning. Studiens begrensinger/svakheter angis hvilke konsekvenser disse har for
tolkning av funnene.
Implikasjoner for sykepleiepraksis, videre forskning og eventuelt teoriutvikling.
Konklusjonen må fullt ut underbygges av funnene som er gjort.

Figurer og tabeller
Sendes på eget ark, en side per figur eller tabell. Figurer og tabeller skal være selvforklarende
og så enkle å forstå som mulig.
Hver figur og tabell nummereres i den rekkefølgen som de forekommer i teksten.
Ved figurer skrives teksten under figuren og ved tabeller skrives teksten over tabellen.
Figurer og tabeller bør tåle forminsking i forbindelse med redaksjonell trykkingsarbeid.

Referanser
Angis etter Vancouver-systemet. Det vil si at referansene gis fortløpende nummer i parentes i
teksten og føres fortløpende i litteraturhenvisningen. Alle forfatternavn skal foranstilles og ha

5

fet skrift. For tidsskrift som har løpende sidenummerering gjennom hele året skal årgang og
ikke utgave oppgis. Antall forfattere på referanse liste er fem + mfl. Dersom forfatterne skal
nevnes i teksten er det tre + mfl.

Innsending av manuskript
Artikkelen sendes som e-post i ett dokument. Følgebrev til redaktør og erklæring om
interessekonflikter sendes som separate vedlegg til e-postadresse Wivi-Ann.Tingvoll@uit.no

Følgebrev til redaktør
Følgebrevet kan inneholde opplysninger som kan ha betydning for eventuell publisering.
I tillegg må forfatterne oppgi:
Hva artikkelen tilfører av ny kunnskap. Bruk mellom 180 og 190 tegn inkludert mellomrom.
Forslag på to aktuelle habile fagfeller (navn og kontaktinformasjon).
Redaktøren avgjør hvem som skal bedømme artikkelmanuskriptene og er ikke forpliktet til å
følge forslagene.

Vurderingsprosessen
Redaksjonen tilstreber rask behandlingstid for artikkelmanuskript som sendes til oss. I første
omgang foretar redaktøren en vurdering om artikkelmanuskriptet refuseres, sendes tilbake til
forfatter for revidering eller oversendes til fagfeller (referees) for nærmere vurdering.
Geriatrisk sykepleie bruker åpen fagfellevurdering hvor navn på både forfatter og fagfelle er
kjent for hverandre.
Artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen bedømmes først ut fra følgende kriterier:
Er tematikken i artikkelmanuskriptet relevant for sykepleiere?
Passer tematikken i artikkelmanuskriptet til tidsskriftets profil?
Redaktøren og/eller redaksjon kan forkaste artikkelmanuskriptet på dette tidspunkt.
Artikkelmanuskript som antas å være aktuelle sendes til fagfelle for vurdering. Det kan også
være aktuelt at tidsskriftets redaksjonskomité vurderer tilsendt artikkelmanuskript. Alle
artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen må fylle krav for å bli vurdert. Det vil si at vi
returnerer artikkelmanuskripter selv om de har interessante og relevante emner/tematikk,
dersom de ikke overholder våre krav til kvalitet og struktur.

6

Redaksjonen forutsetter at forfatterne ikke aktivt går ut i andre medier før eventuell
publisering hos Geriatrisk sykepleie. Dette gjelder ikke fremlegg på konferanser med trykking
av sammendrag.

Krav til medforfatterskap
Når ett artikkelmanuskript har flere forfattere, skal alle forfattere ha deltatt i arbeidet i en slik
utstrekning at hun/han kan ta offentlig ansvar for gjeldende deler av innholdet. En eller flere
forfattere må ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer
som oppfyller alle følgende tre kriterier kan være medforfatter av en artikkel:
1. Å yte vesentlige bidrag med hensyn til forskningsprosessen i sin helhet.
2. Å ha ført rapportutkastet i pennen, revidert det kritisk eller på en annen måte gitt vesentlige
intellektuelle bidrag.
3. Å ha gitt endelig godkjenning.
Ved felles (kollektivt) forfatterskap må en eller flere personer som er ansvarlig navngis.
Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et
eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt bør presiseres.
Slik takk forutsetter de aktuelle personers samtykke.

Guidelines for referees 2020

Artiklene bedømmes ut fra følgende punkt:
1. Er artikkelen innenfor Geriatrisk
sykepleie?
2. Er bakgrunnen tilstrekkelig til at man
kan forstå, hvorfor artikkelen er
relevant?
3. Er metode og design hensiktsmessig
beskrevet?
4. Er etiske aspekter beskrevet
tilfredsstillende?
5. Er den teoretiske ramme beskrevet,
(hvis relevant)?
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6. Er resultatet av undersøkelsen
beskrevet klart?
7. Er tabeller og figurer nøyagtige, sier
de noe essentielt, er de lette å forstå?
8. Er resultat og diskusjon adskilt?
tilfredsstillende?
9. Er det i diskusjonen knyttet an til
teorier og/eller empiri?
10. Er det konsistens mellom
forsknings-spørsmål, design og
diskusjon?
11. Er litteraturen relevant, og er den
korrekt angitt?

Referee personerne skal vurdere artikkelen skriftlig. Gi en kort beskrivelse ut fra
de ovenstående punkt og konkluder om:
12. Artikkelen kan publiseres, som den
er?
13. Et eller noen avsnitt skal
omskrives/endres/utdypes?
14. Artikkelen skal avvises?
.
15. Kommentarer.

Er du villig til å påta deg ny runde med referee uttalelser dersom det er nødvendig ift
samme artikkel?

