FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER
RETNINGSLINJER

RETNINGSLINJER FOR ARTIKLER
TIL TIDSSKRIFTET VANN
For artikler som ikke skal fagfellevurderes og annet fagstoff som ønskes tatt inn i
VANN, gjelder følgende:
1.

Artikler og annet fagstoff skal leveres redaksjonen som Word-filer.

2.

Artikler skal starte med tittel på artikkel og enkel biografi
(utdanning, nåværende yrkestittel og arbeidssted).

3.

Artikkellengde skal ikke være mer enn 25 000 tegn med mellomrom eller 4000
ord ved ordtelling. Lange artikler skal ha sammendrag. Sammendraget skal
inneholde høyst 150 ord, og skal gjengi hovedbudskapet i artikkelen. Artikler som
inneholder referanser skal ha referanseliste der referansene er ordnet alfabetisk
etter forfatternavn. Figurer og bilder bør så langt mulig leveres som originalfiler,
i Excel, PowerPoint eller høyoppløselig jpeg-format.
Artikler basert på innlegg fra foreningens fagtreff/seminarer kan presenteres i
«kortform» (600 til 1000 ord). Artikkelen bør da fokusere på formidling av
erfaringer/vurderinger. Artikkelen bør innledningsvis kort beskrive bakgrunn for
innlegget og deretter i et antall avsnitt oppsummere de erfaringene/vurderingene
som er formidlet i innlegget. Illustrasjoner hentet fra innlegget holdt under fagtreff/
seminar kan/bør brukes som illustrasjoner i artikkelen også ved slik publisering.
Artikler og annen innsendt tekst som ikke er fagfellevurdert står for forfatternes/
innsendernes egen regning.

4.

Fotografier og andre illustrasjoner skal ha referanse til rettighetshavere når dette
ikke er forfatteren selv.

5.

Det forutsettes at forfatteren selv har kvalitetskontrollert språket ved å la f.eks.
en kollega lese gjennom artikkelen eller ved minst å kjøre stavekontroll.
Artikler sendes normalt ikke til forfatterne for korrektur.

6.

Frister for slikt fagstoff til VANN er hhv. 15. februar, 15. mai, 1. september og
1. november. Redaktøren vil i sin kontakt med aktuelle bidragsytere kunne sette
andre frister for å sikre utgivelse til rett tid.
For innsendte artikler som skal fagfellevurderes gjelder egne frister og krav.
Se RETNINGSLINJER FOR ARTIKLER SOM SKAL FAGFELLEVURDERES
FOR PUBLISERING I TIDSSKRIFTET VANN.
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