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Innhold

• Hva er en vitenskapelig artikkel?

• Hvorfor skal du publisere? 

• Hvor skal du publisere?

• Hva skal du sende inn og i hvilken form?

• Hva skjer etter innsending?
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Hva er en vitenskapelig artikkel?

• presentere ny (økt) innsikt

• være i en form som gjør 

resultatene etterprøvbare eller 

anvendelige i ny forskning

• være i et språk og ha en 

distribusjon som gjør den 

tilgjengelig for de fleste 

forskere som kan ha interesse 

av den

• være i en publiseringskanal 

(tidsskrift, serie, bokutgiver, 

nettsted) med rutiner for 

fagfellevurdering





Hvorfor skal du publisere?

• Dokumenterer egen forskning

• Nytteverdi for andre –

opplysningsplikten

• Stimulerer til økt forskningsaktivitet

• Tette et kunnskapshull 

• Gir inntekt til avdelingen

• Del i en grad – pålagt

• Forskning på eget fag er 

vårt ansvar!
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….når vi publiserer på 

norsk blir forskningen 

tilgjengelig for alle 

norske sykepleiere, 

og vi beholder vår 

nære tilknytning til 

praksisfeltet…

..vi må skrive slik at

forskningsresultatene 

blir allment kjent…



https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/j5rrb/Nytte-og-kvalitet-i-forskning--Lars-Holden

All forskning er nyttig 

for samfunnet skriver 

Lars Holden, adm. dir. 

Norsk Regnesentral og 

styreleder i 

Forskningsinstituttenes 

fellesarena, FFA 

Derfor må vi publisere!



Registrering i

• All faglig publisering skal registreres i databasen CRISTIN. Det 

gjelder både for vitenskapelige og populærvitenskapelige 

publiseringer. 

http://www.cristin.no/cristin/rapportering/rapporteringsinstruks.html 
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Valg av tidsskrift…

Nivå 2:

Tilhørende det 

20% øvre sjikt

Nivå 1

Nasjonalt/

Internasjonalt

Hvem er 

arbeidet mitt 

relevant for?





• Fake science

– Samlebegrep for 

alternativ forskning som 

ikke er kvalitetsikret 

eller etterprøvd

• Røvertidsskrifte 

– Falske tidsskrifter som 

utgir seg for å være 

vitenskapelige 

tidsskrifter med mål om 

å tjene penger

• Open acces

– åpen tilgang på 

vitenskapelig 

publisering



Du føler deg ferdig med skrivinga - hva gjør du da?

• Har alle medforfatterne 

lest manuskriptet?

• Sjekk forfatter-

veiledningen igjen!!

• Hva skal du sende 

inn?ren.no/fag/forfattere-

og-fagfeller/

https://www.bioingenioren.no/forfatterveiledning/

https://www.bioingenioren.no/fag/forfattere-og-fagfeller/informasjon-til-fagfeller/


Vancouverreglene for medforfatterskap

• Vesentlig bidrag til ide og 

utforming, eller 

datainnsamling, eller 

analyse og tolkning av data

• Utarbeiding av 

manuskriptet eller kritisk 

revisjon av artikkelens 

intellektuelle innhold

• Godkjenning av 

artikkelversjonen som skal 

publiseres

….I’m not interested in what 

the paper is about, Dr Jones, I 

just want you to put me on the 

authors’ list…..



Sjekk av manuskriptet

• Skrivefeil

• Manuskriptlengde

• Har du en tydelig problemstilling?

• Svarer du på problemstillingen?

• Er det en logisk rekkefølge i manuskriptet?

• Er alle forkortelser forklart?

• Er figurene selvforklarende og av god nok kvalitet?

• La en kollega lese det FØR du sender det inn!

https://www.bioingenioren.no/fag/forfattere-og-fLA noen 

eller/https://www.bioingenioren.no/fag/forfattere-og-fagfeller/

https://www.bioingenioren.no/fag/forfattere-og-fagfeller/informasjon-til-fagfeller/


Sjekkliste for vitenskapelige artikler

• Inneholder oversendelsesbrevet opplysninger om manuskriptets 

tittel, forfatter(e)s navn, yrkestittel, høyeste akademiske grad og 

arbeidssted?

• Opplyser oversendelsesbrevet om informert samtykke, godkjennelse 

fra Datatilsynet eller NSD er innhentet og om prosjektet er anbefalt 

av REK eller personvernombud?

• Er det informert om eventuelle finansieringskilder og 

interessekonflikter?

• Har alle medforfattere godkjent manuskriptet og signert 

oversendelsesbrevet?

• Opplyser e-posten om kontaktpersonens navn, adresse og 

telefonnummer?

• Er manuskriptet innenfor maksimal grense for antall tegn?

• Er antall referanser innenfor maksimal grense?

• Er norsk og engelsk sammendrag inkludert?

• Er eventuelle bilder, figurer og tabeller vedlagt?

• Er aktuelle personer og finansieringskilder takket i eget avsnitt?



Oversendelsesbrev

• Tittel og sjanger.

• Hovedforfatterens (kontaktpersonens) navn, stilling, akademisk tittel, 

arbeidssted og e-post.

• Medforfatternes navn, stilling, akademiske tittel og arbeidssted.

• At manuskriptet er et originalarbeid som ikke er sendt inn til andre 

tidsskrifter.

• Eventuelle interessekonflikter.

• At alle medforfattere har lest og godkjent manuskriptet. (Se eget punkt 

under Etikk og forfatterskap).

• Der det er relevant opplyses det også om:

– At manuskriptet er basert på en studie som er godkjent av Regional Etisk 

Komite eller meldt til personvernombud.

– At manuskriptet er basert på en studie som er godkjent av Datatilsynet eller 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste(NSD).

– At det er innhentet informert samtykke hos deltakere i studien som 

manuskriptet er basert på.

https://www.bioingenioren.no/forfatterveiledning/

http://www.datatilsynet.no/
https://www.bioingenioren.no/forfatterveiledning/


Hva skjer etter innsending?

Språklig og 
teknisk   
bearbeiding i 
redaksjonen

Vurdering av vitenskapelig redaktør

Fagfellevurdering

Ny vurdering 
av vitenskpelig redaktør, 

bearbeiding

Revisjon av forfatterne

JA
Akseptert

NEI
Refusert

klage

Publisering!

Uinteressant Interessant



….sånn for å gni det inn





Kritisk vurdering av artikler –

kildekritikk/fagfellevurdering

Kirsti Berg

Vitenskapelig redaktør



Kildekritikk

• Hvem som har skrevet informasjonen 

(kvalifikasjoner?)

• Hva slags innhold informasjonen har 

(relevans, nivå)

• Når informasjonen ble laget (relevans, 

nivå)

• Hvor informasjonen ble publisert 

(forlag, institusjon etc)

• For hvem informasjonen ble publisert 

(for forskere og studenter eller 

allmenheten?)

• Hvorfor informasjonen ble produsert?

http://kildekompasset.no

/kildekritikk.aspx

http://kildekompasset.no/kildekritikk.aspx


Fagfelleordning

• 2-3 uavhengige faglige eksperter

• Kvalitetssikre kunnskap

• Gi økt klarhet og presisjon

• Forbedre lesbarheten på artiklene

• Sikre at artiklene er i tråd med etiske og metodologiske standarder

• De skal også sikre at innholdet egner seg for målgruppa!

• I Bioingeniøren: Delvis blindet – fagfelle kjenner forfatter, men ikke 

omvendt







Åpen eller lukket fagfellevurdering?

De fleste tidsskrifter har delvis åpenhet som vi – dvs at fagfeller 

kjenner forfatterens navn, men ikke omvendt.

–Jeg har liten respekt for at fagfeller 

ikke skal kunne være ærlige og stå 

fram under fullt navn med sine kritiske 

og konstruktive tilbakemeldinger. Jeg 

synes også at ulike versjoner av 

manus og kommentarer godt kan 

publiseres. God vitenskapelig praksis 

innebærer at man skal kunne diskutere 

åpent, hevder Strid Lægreid professor 

ved Institutt for kreftforskning og 

molekylærmedisin ved NTNU og 

medlem av Det nasjonale utvalget for 

gransking av redelighet i forskning 

(Granskingsutvalget).



Hvordan svare på tilbakemeldinger 

fra fagfellene?

• Vær ydmyk

• Svar på kommentarer eller spørsmål på en høflig og 

ryddig måte

• Rett opp eller argumenter for hvorfor ikke 

• Fagfellene er eksperter, men kan også ta feil



Svarbrev fra forfatter etter første fagfellerunde:

Til Vitenskapelig redaktør i Bioingeniøren,

Tusen takk for gode tilbakemeldinger og for muligheten til å publisere vårt 

arbeid i Bioingeniøren. Under følger konkrete svar på alle tilbakemeldinger 

fra begge fagfeller. Rent språklige endringer er ikke kommentert i dette 

svarbrevet, men omfattende endringer er gjort i manuset. 



Videre  – det er lov å argumentere for ditt syn

Jeg synes spesielt fagfelle 2 har mange gode 
poeng som jeg absolutt ville ha brukt i en 
omfattende oversiktsartikkel. I en slik artikkel 
vil jeg heller ikke brukt en tabell på en 
bestemt agartype (R2A) som ble laget i 
1985. Hvorfor har jeg da gjort det her? Jeg 
tror de fleste bioingeniører bruker agar uten å 
tenke over hva det er som egentlig begrenser 
bakterieveksten. ………………... 

Jeg håper jeg kan få noen uker på meg.



Fagfelle: Introduksjon, avsnitt 3. Kommentar: Bør 

omformuleres, siden det er nukleinsyrene som 

ekstraheres, og ikke bakteriene i seg selv.

Svar: Takk for denne kommentaren. Vi er helt enige og 

har omformulert setningen.

Endelig versjon: 

Flere studier har vist at ulike ekstraksjonsmetoder 

gir ulik bakterie- og gen-sammensetning i fecesprøver…….

Flere studier har vist at ulike metoder for DNA-ekstraksjon 

resulterer i forskjellig utbytte og diversitet

Versjon 1:



Fagfelle:Materiale og metode, avsnitt 1. Kommentar: er temperatur her uten 

betydning?

Svar: Prøver i RNAlater kan oppbevares i romtemperatur i 1 uke og kjøleskap 

enda lenger. Våre prøver er håndtert innenfor produsentenes anbefalinger, og vi 

har derfor ikke utdypet dette. Dersom det er ønskelig fra fagfelle og redaktør at 

vi skriver et avsnitt om dette, vil vi selvsagt gjøre det.  



Introduksjon. Kommentar: Det er vel ikke seks 

ulike kit. Det er fire ulike kit + to med 

modifikasjoner. Kanskje i stedet skrive seks ulike 

metoder.

Svar: Takk for presiseringen, vi er helt enige og 

har endret etter din anbefaling. Vi benytter nå 

seks ulike protokoller og fire ulike kit.  



Litt om bruk av titler

• Selvfoklarende titler

– Bioingeniør- og sykepleierstudenter i 

tverrprofesjonell skyggepraksis. Erfaringer fra 

et pilotprosjekt

– Hvilke variabler predikerer fatigue på kort og 

på lang sikt hos pasienter med hjerneslag? –

En longitudinell studie over to år av pasienter 

med førstegangs hjerneslag

• Litterære titler

– Så lenge det er liv er det håp

• Påstandstitler

– DNA-ekstraksjon: Mengde er ikke synonymt 

med mangfold

+ lett å finne artikkelen.

informativ

- Kjedelig

+ spennende, vekker 

Interesse

- Vanskelig å finne 

Artikkelen

+ delvis selvforklarende

Vekker interesse

- Tar ingen reservasjoner



To titler – samme artikkel:

Versjon 1:

Sammenlikning av DNA-ekstraksjonsmetoder 

for analyse av bakteriell diversitet og DNA-

utbytte fra feces

Endelig versjon:

DNA-ekstraksjon: Mengde er ikke 

synonymt med mangfold



Les dette hovedbudskapet – og lag en tittel

HOVEDBUDSKAP

• Omlag 99% av bakterier i komplekse miljøprøver som jord og 

vann har ikke latt seg dyrke i laboratoriet. 

• Bakterier er kilden til noen av de viktigste medisinene vi 

kjenner til (for eksempel mange antibiotika) og det er svært 

ønskelig å kunne benytte ressursene som ‘de udyrkbare’ 

bakteriene representer. 

• Denne artikkelen gir en oversikt over utfordringer med 

dyrkning av bakterier og presenterer utvalgte strategier for 

hvordan disse utfordringene kan overkommes.



Lykke til!


