Deltagelse i debat på Ugeskriftet.dk
Medlemmer af Lægeforeningen har mulighed for at skrive indlæg og kommentarer i debatten på
Ugeskriftet.dk. Deltagelse i debatten sker på eget ansvar.
Vær opmærksom på at debattere i en god tone - der skal være plads til alle
Redaktionen forbeholder sig ret til at gribe ind over for usaglige indlæg og personangreb. Ugeskriftets
debat er et sted, hvor alle skal føle sig trygge ved at bidrage til dialogen. Derfor har vi følgende
retningslinjer:
1. Alle indlæg skal overholde gældende lovgivning. Det medfører, at de ikke må indeholde injurier,
de må ikke krænke andres ophavsret, og de må ikke indeholde personfølsomme oplysninger om
andre mennesker eller grupper.
2. Ugeskriftet optager ikke anonyme indlæg.
3. Personangreb er ikke tilladt.
4. Indlæg skal holde sig til emnet, relatere til indholdet af artiklen og føre debatten videre. Kritik skal
være saglig og underbygges med argumenter, dvs. tage udgangspunkt i konkrete udtalelser eller
handlinger.
5. Indlæg skal ikke fremstå useriøse
6. Det er ikke tilladt at 'spamme' debatten med enslydende eller omtrent
enslydende indlæg/kommentarer, eller kommentarer med uforståelig tekst.
7. Der må ikke annonceres
8. Indlæg og kommentarer på Ugeskriftet.dk kan blive bragt som del af artikler på både
Ugeskriftet.dk og i Ugeskrift for Læger
9. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indlæg, som vi vurderer ikke overholder ovenstående
retningslinjer. Gentagne overtrædelser kan føre til lukning af mulighed for at kommentere på
Ugeskriftet.dk

Tips til gode indlæg/kommentarer




Bidrag med din viden og spørg ind til det, som du gerne vil vide mere om eller have uddybet.
Overvej inden du skriver, om dit input er inden for emnet og fører den igangværende debat
videre.
Hvis du mener, at en anden debattørs indlæg ikke overholder debatreglerne, anbefaler vi, at du
i kommentarfeltet skriver til Ugeskriftets redaktion, og gør opmærksom på det eventuelt
anstødelige.
Undgå at lufte dine følelser højlydt. Holdninger er gode for debatten, men husk at holde den
gode, respektfulde tone.

