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Omfangsgrænser og tjekliste til STATUSARTIKEL i Ugeskrift for Læger
Læs mere om de enkelte punkter i manuskriptvejledningen
Sæt X

Artiklen beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver inden
for et område, der er til glæde for den brede lægestand.
Der har været indsendt en forespørgsel til Ugeskriftets redaktion, som har sagt ja til indsendelse.
Manuskriptet skal overholde samme omfangsgrænser, også efter en eller flere revisioner.
MANUSKRIPTETS OMFANG (MAX) ER OVERHOLDT
Manuskriptets titel

Max 100 tegn inkl. mellemrum.

Artikeltekst

Max 12.000 tegn inkl. mellemrum

En statusartikel skal skrives på dansk,
og må ikke indeholde originaldata.

•
•
•

Introduktion
Relevante afsnit med overskrifter
Evt. diskussion/konklusion.

Engelsk summary

Max 600 tegn inkl. mellemrum – ikke struktureret.

Antal referencer

Max 30 - i kronologisk rækkefølge opstillet korrekt (AMA
format). I artikeltekst henvises til referencer med [#].

Boks med hovedbudskaber

Max 300 tegn inkl. mellemrum i alt:
• Hvad vidste vi om emnet?
• Hvad ved vi nu af nyt om emnet?
• Hvilke perspektiver har det for diagnostik/behandling i
Danmark?
Undgå at bruge identiske sætninger i ”hovedbudskaber” og i
konklusion.

For at give læseren mulighed for
hurtigt at sætte sig ind i artiklens
vigtigste nye budskaber, opsummeres
disse i tre korte sætninger i
punktopstilling.

Vær opmærksom på den grafiske fremstilling og præsentation af artiklen. Medtag gerne et klinisk
foto, en figur eller anden grafisk illustration, om muligt.
Antal illustrationer, figurer,
tabeller og foto

Max 4 i alt. Husk figur og tabeltekster.

Illustrationer, figurer, tabeller og foto er uploadet i originale formater.
Foto og lign. med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres før indsendelse submission
FORMALIA
Manuskriptet er anonymt af hensyn til peer review processen.
Titelark med oplysning om forfattere, arbejdssted og korrespondanceansvarlig er uploadet.
Der er indhentet nødvendige patientsamtykker.
Der skal indhentes skriftligt samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter.
Forfatterskabserklæring for Ugeskrift for Læger er udfyldt og underskrevet af alle forfattere.
Eventuelle taksigelser skrives ind i forfatterskabserklæringen (ikke i manuskript).
Interessekonfliktformularer fra ICMJE for alle forfattere er udfyldt, gemt som PDF og uploadet.
VED INDSENDELSE VIA MANUSCRIPT CENTRAL
Fortsæt på samme manuskriptnummer som ved forespørgslen. Vælg ”Create a resubmission”.
Manuskriptet får herved et nyt nummer, men historikken med accept til forespørgsel er bevaret.
Ved inviteret statusartikel fortsættes på Invited Manuscript.
Alle forfattere, inkl. submitting author er oprettet som co-authors i den rigtige rækkefølge.
Korresponderende forfatter i forbindelse med den redaktionelle proces er angivet.
Forslag til minimum to – gerne fire - egnede bedømmere af manuskriptet. Disse må ikke være
bekendt med arbejdet/manuskriptet.

