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Informasjon til forfattere 
 
Tusen takk for ditt bidrag til Kirurgen! Kirurgen foreligger i papirversjon og nettversjon: 
www.kirurgen.no 
 
Vennligst les denne informasjonen nøye. Det er viktig at man holder seg til retningslinjene. Husk at 
det hvert år deles ut pris for beste tema-artikkel. Lykke til! 
 
i Tema-artikler (sendes inn kun på oppfordring fra redaksjonen eller temaredaktør):  

• MAKSIMALT 2500 ord.  
• Mellom 4 - 10 illustrasjoner (gjerne flytskjema, eller bilder / figurer / tabeller). 
• Inntil 20 referanser. 

 
i Artikler til «Forskning og Utdanning»: 

• Referat fra disputaser: MAKSIMALT 300 ord. Ingen referanser. 
• Studentoppgaver / akuttkirurgiske tilstander / andre fagartikler:  

o MAKSIMALT 1250 ord.  
o Inntil 5 illustrasjoner (bilder / figurer / tabeller / Flytskjema).  
o Inntil 10 referanser. 

 
i Aktuelt: 

• MAKSIMALT 400 ord.  
• Det oppfordres til å legge ved logo. 

 
i Norge Rundt spalten:  

• MAKSIMALT 1500 ord. 
• Inntil 4 illustrasjoner / bilder.  

 
Litt om prosessen etter innlevering for temainnlegg samt forskning og utdanning: 

• To redaksjonsmedlemmer leser korrektur av tekstene og legger inn forslag til endringer 
dersom språket oppleves som tungt / er vanskelig å forstå. Ved spørsmål / uklarheter 
kommenteres dette i teksten.  

• Hovedforfattere vil få word-filen til gjennomlesing / korrektur med frist på tre dager.  
• Når Word-dokumentet er godkjent av redaksjon og hovedforfatter går filen til design. 
• Hovedforfatter vil få pdf-dokumentet til gjennomlesing med frist på tre dager. Man kan da 

legge inn tekstendringer og kommentarer i pdf-filen før bladet trykkes. 
• Redaksjonen har ansvaret for design og forbeholder seg retten til å gjennomføre 

redaksjonelle endringer. 
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Tekst 
• UFORMATERT Microsoft Word-tekst uten bilder. 
• Språk: Norsk, norsk, nynorsk, engelsk etc. Ikke bland flere språk 
• Skrift: Times New Roman. 
• Forfatterliste:  

Hovedforfatter1, medforfatter2, medforfatter1,2 (Kun navn, ikke titler) 
1Avdeling, Sykehus (Kun én avdeling / seksjon) 
2Avdeling, Sykehus 
Korrespondanse (hovedforfatter): Navn – email@email.no 

• Ingress på ca 60 ord skrives til alle artikler. 
• Språk: 

o Følg Tidsskriftets retningslinjer for anbefalte skrivemåter for medisinske ord og uttrykk: 
https://tidsskriftet.no/annet/ordliste 

o Faguttrykk skal det skrives fullt ut første gang med forkortelse i parentes. Eksempel: 
Digital subtraksjonsangiografi (DSA) 

o Tall: Én til ti i bokstaver.  
o Komma ved desimaler. 
o Ingen forkortelser (f.eks = for eksempel. bl.a = blant annet) 

• Referanser: Formateres som i Tidsskriftet (Vancouver-oppsett). 
o I teksten henvises det til bakgrunnsartikkel med nummer i parentes i samme 

skriftstørrelse som i resten av dokumentet, eksempelvis:  
«Forskning har vist at... (1).» 

o Referanselisten nummeres etter referansenes rekkefølge i teksten. De tre første 
forfatterne nevnes, eksempelvis: 

1) Weber JC, Bachellier P, Oussoultzoglou E et al. Simultaneous resection of 
colorectal primary tumour and synchronous liver metastases. Br J Surg 2003; 90: 
956-62. 

 
Bilder 

• Bilder / figurer sendes som egne filer med god bildekvalitet: 
o Format: JPG, PNG, EPS eller TIFF. 
o Høy skarphet og bør som hovedregel være på minst 3 MB. 
o Minimum oppløsning 300 dpi. 
o Størrelse minimum 10 x 15 cm, men helst større. 
o Fargebilder leveres i CMYK og illustrasjoner leveres i EPS eller AI. 

• Merk bildefilen med nummer (F.eks Figur 1 eller Bilde 1) 
• Bildetekst skrives i eget Word-dokumentet, med referanse til bilde / figur nummer. 
• Ved publisering av bilder tatt av pasienter MÅ samtykke fra pasienten innhentes og nevnes i 

bildeteksten. Bilder uten pasientsamtykke kan ikke publiseres. 
• Ved republisering av bilder fra internett / vitenskapelige artikler MÅ samtykke innhentes. I 

bildeteksten MÅ det refereres til kilde og det skal nevnes at bildet publiseres med samtykke. 
 
Alle filer (Artikkel som word-fil, bildetekst i egen word-fil og bilder i JPG, PNG, EPS eller TIFF) sendes 
som vedlegg på e-post til: marte@kirurgen.no. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Bliksøen 
Redaktør i Kirurgen 
Epost: marte@kirurgen.no 


