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Forfatterveiledning 

Ramazzini er medlemsblad for Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM). Det er ikke et vitenskapelig 

tidsskrift og gir derfor ingen vitenskapelig merittering. Bladet «lever av» innlegg og manuskripter fra 

arbeidsmedisinere og andre som har interesse for arbeid og helse. Vi oppfordrer derfor alle som vil dele et tema 

om å bidra med manuskripter. Både medisinsk-faglige og fagforeningstemaer er av interesse. Den viktigste 

målgruppen er norske arbeidsmedisinere. 

Ramazzini utkommer med fire nummer årlig, som regel med et tematisk innhold. Redaksjonskomitéen kan 

kontaktes direkte, se kontaktinformasjon på http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-

arbeidsmedisin/aRamazzini/  

Vi i redaksjonen (og mange lesere) foretrekker korte manuskripter, gjerne ikke lengre enn 1500 ord.  

 Angi tittel på bidraget og navn på forfattere, gjerne med e-postadresse for kontaktforfatter. 

 Skriv teksten i Word-format på A4-ark, med 2.5 cm marger, font Times New Roman 12 og dobbelt 

linjeavstand.  

 Vedlegg tabeller i en separat Word-fil.  

 Vedlegg figurer, fotografier og illustrasjoner som separate filer (jpeg eller TIFF-format). For å sikre 

en teknisk god kvalitet er det oftest nødvendig med høy oppløselighet (300 DPI). Angi eventuell 

bruksrett og fotograf ved bruk av bilder.  

 Bruk litteraturreferanser der dette er naturlig, men helst ikke flere enn ti. Leseren må kunne finne 

fram til originale kilder, og det er derfor viktig at referansene er klare og tilstrekkelig detaljerte. 

Litteraturlisten ordnes numerisk i den rekkefølge det henvises til i løpende tekst. I teksten angis 

henvisningstallet i parentes. Vi benytter tilsvarende system som Tidsskrift for Den norske legeforening, 

se veiledning på: http://tidsskriftet.no/annet/litteraturlisten. 

 Angi ett eller to sitater fra teksten som kan framheves i egne tekstbokser, dette for å understreke 

typiske problemstillinger, funn eller konklusjoner.  

Det forutsettes at alle medforfattere står inne for innholdet i innsendte bidrag. Forfattere må innhente nødvendige 

tillatelser til bruk av opplysninger om arbeidstakere, bedrifter laboratoriedata, etc. Detaljer som kan føre til 

identifisering av enkeltpersoner skal unngås, og innholdet skal ikke bryte med deltakeres personvern og krav til 

konfidensialitet. Ramazzini er positiv til bidrag som har vært eller planlegges publisert annet sted 

(dobbeltpublikasjon) når disse henvender seg til andre målgrupper enn norske arbeidsmedisinere. Dette kan for 

eksempel være aktuelt for bidrag i publikasjoner med yrkeshygienikere, fysioterapeuter eller sykepleiere som 

primær målgruppe. 

Bidrag kan sendes til redaksjonskomiteens medlemmer som vedlegg i e-post. Ta kontakt dersom du vil diskutere 

muligheten for lengre innlegg, et større antall referanser etc. Ramazzini har ingen ekstern fagfellevurdering, men 

forfattere vil få en faglig vurdering og tilbakemelding av redaksjonskomiteen. Redaksjonskomitéen er også 

behjelpelig med assistanse til revisjon og omarbeiding om nødvendig. 

Ta kontakt med redaksjonskomitéen hvis du er usikker på noe, så vil vi hjelpe deg så langt vi kan! 

Hjertelig hilsen  

Redaksjonskomitéen  
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