Manuskript- og reviewvejledning
for Bibliotek for Læger
BAGGRUND
Bibliotek for Læger er verdens ældste, endnu eksisterende lægetidsskrift, og det er udkommet i
ubrudt linje siden 1809. Biblioteket fungerer i dag som Lægeforeningens kvartalsskrift for
sundhedens historie, kultur og etik, og dets målgruppe er primært sundhedsprofessionelle samt
andre fagfolk med interesse for medicinens humanistiske, samfundsmæssige, etiske og
metodologiske aspekter.
Biblioteket optager gerne videnskabelige original- og oversigtsartikler, men også mere
causerende, personlige eller debatprægede arbejder kan publiceres. Ved videnskabelige artikler
benytter tidsskriftet sig af dobbelt-anonym fagfællebedømmelse. Det er redaktionen, som alene
træffer afgørelse om artiklers antagelse eller afvisning.
INDSENDELSE
Manuskripter indsendes i Word-format til JNI@dadl.dk. Evt. illustrationer samt tabel- og
figurmateriale medsendes som separate filer.
Bibliotek for Læger lægger stor vægt på visuel formidling, og redaktionen opfordrer derfor
forfattere til at medsende eller foreslå egnet illustrationsmateriale. Det er i udgangspunktet
forfatterens ansvar at indhente de nødvendige tilladelser samt at kreditere anvendte
illustrationer korrekt.
Digitale billeder indsendes om muligt som jpg- eller tif-filer og skal være mindst 2.100 x 1.600
pixel (tre megapixel).
Publicerede manuskripter vil i nogle tilfælde være tilgængelige på Bibliotek for Lægers hjemmeside
(www.ugeskriftet.dk/BFL) samt på tidsskriftets sociale medieplatforme. Parallelpublikation må
kun ske efter aftale med redaktionen.
MANUSKRIPTET
Manuskripter opbygges på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titel, forfatternavne og artikeltekst
Forfatteroplysninger
Summary på engelsk
Litteraturliste
Evt. slutnoter
Tabel- og figurmateriale

Ad 1. Titel, forfatternavne og artikeltekst
Bibliotek for Læger optager forskellige artikeltyper, og artiklers opbygning varierer i henhold til
genren. Uanset artikeltype lægges der dog vægt på en klar og stringent fremstilling uden unødig
brug af fagjargon og specialespecifikke forkortelser. Artiklens titel bør være både informativ og

fængende, og en undertitel kan benyttes. Længere tekster opdeles med korte, sigende
mellemrubrikker. Den omtrentlige placering af illustrationer, tabeller og figurer angives tydeligt
i manuskriptteksten. Det typiske manuskriptomfang er 10-20 normalsider, men afhængigt af
emnet vil både kortere og længere artikler kunne optages.
Ad 2. Forfatteroplysninger
Forfatternes navn, stilling, akademiske grader, arbejdssted samt mailadresse angives. Alle
forfattere skal udfylde en ICMJE Disclosure-erklæring vedr. mulige interessekonflikter.
Ad 3. Summary på engelsk
Der skrives en engelsk sammenfatning på max. 200 ord. Det engelske summary indledes med
forfatternavn(e) samt den oversatte artikeltitel.
Ad 4. Litteraturliste
Litteraturreferencer nummereres løbende i den rækkefølge, de optræder i teksten. Hver
reference tildeles et (og kun ét) nummer, som benyttes, hver gang den givne reference anføres.
Henvisninger angives som referencetallet i kantet parentes: [4]. Ved henvisning til specifikke
sidetal anføres: [4 s. 27]. Ved flere henvisninger samme sted anføres: [3, 4, 8]. Ved mere end to
fortløbende referencetal anføres: [4-7]. I litteraturoversigten efter selve artiklen angives de
anvendte kilder i nummerorden.
Henvisninger, som alene benyttes i tabel- eller figurtekster, skal nummereres i
overensstemmelse med den pågældende tabels eller figurs placering i teksten.
Litteraturhenvisninger udformes efter Vancouver-formatet og angives på følgende måde:
Tidsskriftsartikel:
Nielsen FC, Borregaard N, Skakkebæk NE et al. Det nye medicinske paradigmeskift. Bibl
Læger 2003;195:64-89.
Genter P, Sonne T. Forebyggelse af rygning blandt børn og unge med udgangspunkt i
skolebaserede programmer. Ugeskr Læger 2004;166:3702-6.
Bog:
Hansen TL, Moodyson J. The strange case of medical science. Hamburg: Springer Verlag, 2001.
Bogkapitel:
Thuson PL. The measure of underweight. I: Hines JH, red. Anthropometic assessment. New
York: Hamer & Tolson, 1991: 83–111.
Avisartikel:
Ebbensgaard I. Stamceller skaber politisk kaos. Politiken, 8/11 2004 s. 12.
Internetreference:
www.statistikbanken.dk (20. apr 2020) eller www.laeger.dk/medlemmer (20. apr 2020)
Ad 5. Evt. slutnoter
Slutnoter kan anvendes for at supplere artikelteksten med uddybninger eller mere specifikke
kommentarer. Slutnoter benyttes desuden, når der henvises til upubliceret materiale (fx

arkivmateriale eller personlige meddelelser). Der skelnes mellem skarpt mellem noter og
litteraturreferencer.
Ad 6. Tabel- og figurtekster
Tabel-/figurteksten skal rumme en kort og præcis angivelse af tabellens/figurens indhold. Alle
illustrationer ledsages af en billedtekst og en kildeangivelse i parentes.
SPROGLIGE RETNINGSLINJER
Bibliotek for Læger følger seneste udgave af ”Retskrivningsordbogen”. Også artikler på svensk,
norsk eller engelsk kan dog undtagelsesvist optages.
Citater markeres med anførselstegn og efterfølgende referencenummer samt sidetal.
Udeladelser i en citeret passage markeres med (…). Originalcitatets ortografi respekteres, og
citater kursiveres ikke. Såfremt der ikke citeres på engelsk eller skandinaviske sprog, bør en
dansk oversættelse fremgå i parentes eller slutnote.
Bog- og kapiteltitler angives i anførselstegn (”Medicinsk kompendium”), mens tidsskriftsnavne
kursiveres (Ugeskrift for Læger).
Omtale af en afdød person ledsages af fødsels- og dødsår i parentes, første gang vedkommende
nævnes.
FAGFÆLLEBEDØMMELSE
Bibliotek for Læger benytter dobbeltblindet fagfællebedømmelse af videnskabelige artikler. Både
interne og eksterne bedømmere kan anvendes, og sædvanligvis bedømmes originalartikler af
mindst to personer med relevant specialviden.
I bedømmelsen benyttes ikke et fast format, men redaktionen er taknemmelig, hvis
bedømmelsen både indeholder en overordnet bedømmelse (er manuskriptet interessant, velskrevet
og egnet til publikation?) og en række mere specifikke kommentarer og forslag til brug for forfatterens
evt. revisionsarbejde.
Det er også muligt for bedømmeren at kommentere direkte i manuskriptet vha. Words
retteprogram. I så fald skal programmet dog indstilles til at anonymisere kommentarboksene.
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