
TandhygienistTidningen
Författaranvisningar, vetenskaplig artikel

I första hand publiceras autoreferat från vetenskapliga originalstudier,  
vetenskapliga översikter, avhandlingar och uppsatser/examensarbeten på avancerad 
nivå (master, magister). Enstaka uppsatser på grundnivå (kandidat) av särskilt intresse 
för tandhygienistens yrkesutövning kan också vara aktuella för publicering. Tandhy-
gienistTidningen publicerar enbart artiklar på svenska.

Publicering
Författaren ansvarar för innehållet.
Manus till TandhygienistTidningen får inte ha publicerats eller vara inskickat för be-
dömning hos annan tidskrift utgiven på ett nordiskt språk.
Bidrag skickas in elektroniskt till tidningens vetenskapliga redaktör, se nedan. 
Publicerbarhet bedöms utifrån vetenskapliga och etiska aspekter samt relevans för 
tandhygienistens profession och kunskapsutveckling. Språket måste vara korrekt.
I regel publiceras referat under rubriken ”Klinik & forskning”.
Arvode för publicerat material kan tyvärr inte tillgodoses.

Redigering
Slutlig text och layout bestäms av redaktionen. Rubrik, ingress, mellanrubriker och 
styckeindelning kan ändras och tabeller, figurer och faktarutor kan flyttas. Uppen-
bara språkfel rättas och förkortningar och stavningssätt kan modifieras. Eventuella 
”Acknowledgements” publiceras inte.
Utgå från följande anvisningar:

Referat av avhandling eller vetenskaplig originalpublikation
1. Referat av en enstaka originalartikel ska normalt omfatta ca 3000 tecken och inte 
överstiga 5000 tecken. Referat av en avhandling bör inte överstiga 11000 tecken.
2. Referatet är tänkt för läsare som inte har specialkunskap i ämnet. Försök att skriva 
ett populärvetenskapligt autoreferat med en klar struktur för att underlätta för läsaren.
3. Eftersträva tydliga, korta rubriker med ett budskap.
4. Fokusera på syfte, resultat och slutsatser. Beskriv metoden kortfattat.
5. Använd ett referenssystem konsekvent. Referatet får innehålla fem referenser utö-
ver den artikel som refereras. Efter texten kan du hänvisa till fullständig referenslista 
genom att ange webbadress till originalartikeln eller ange ”önskas hela referenslistan 
kontakta författaren.”
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6. Presentera författarna med namn, titel och arbetsplatsadress alt. utbildningsort och 
ange e-postadress och/eller telefon.
7. Texten skrivs i löpande text, med radmatning vid nytt stycke och utan tabbar, sparas i 
Wordformat och sänds som bifogad fil till tidningens vetenskapliga redaktör, se nedan. 
8. Eventuella tabeller och diagram sänds i separata originalfiler, högupplöst pdf.
9. Bifoga gärna författarens personfoto samt foton som knyter an till artikeln.  
Eventuella övriga foton som knyter an till artikeln kan även bifogas. Digitala foton ska 
vara högupplösta och ha minst 300 dpi.

Referat av examensarbete (minst 15 hp).
1. Referatet kan omfatta ca 3000 tecken.
2. Referatet får innehålla 2 referenser utöver den artikel som refereras.
3. Referatet är tänkt för en bred läsekrets som inte har specialkunskap i ämnet. Skriv po-
pulärvetenskapligt men endast så att grunddata och konklusion refereras på ett korrekt 
sätt.
4. Disposition:
a) Kort titel.
b) Kort inledning om huvudbudskapet.
c) Bakgrund till projektet.
d) Syfte och kort beskrivning av examensarbetet.
e) Huvudresultat.
f) Författarnas tolkning och konklusion. Din egen konklusion och värdering av arbetet 
om du skriver ett längre referat. Fullständig referens (inklusive ev. webbadress till exa-
mensarbetet).
g) Presentation av författaren/författarna med namn, titel och arbetsplatsadress/utbild-
ningsort och kontaktuppgifter (e-post adress och/eller telefon)
h) Texten skrivs i löpande text, med radmatning vid nytt stycke och utan tabbar, sparas i 
Wordformat och sänds som bifogad fil till tidningens vetenskapliga redaktör, se nedan. 
i) Eventuella tabeller och diagram sänds i separata originalfiler, högupplöst pdf.
j) Bifoga gärna författarens/författarnas personfoto samt foton som knyter an till arti-
keln. Digitala foton ska vara högupplösta och ha minst 300 dpi.

Vetenskaplig redaktör
Katarina Konradsson, e-post katarina.a.konradsson@umu.se
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