Skrivanvisningar DIETISTAKTUELLT 2018
Att skriva manus (stipendierapport):
Språk:

Artiklar publiceras på svenska, ett annat skandinaviskt språk eller
engelska – stavningskontrollera gärna din text innan du skickar in den.
Se till att medicinsk terminologi i möjligaste mån skrivs på svenska. Viss
språkgranskning förekommer innan publicering, men vi har inte möjlighet
att skriva om/disponera om hela texter. Dietistaktuellt följer TT-språket,
dvs Mediespråksgruppens rekommendationer som finns här. Skriv ut
förkortningar utom de allra vanligaste (som bl a, t ex, etc, osv).
Är författaren legitimerad dietist bör denne tillämpa terminologin i NCPT
där applicerbart.

Innehållsbeskrivning:

Ingress: kort ingress/inledning på 50-100 ord
Huvudbudskap: En kort sammanfattande text om artikelns viktigaste
punkter/ärende (ca 100 ord)
Brödtext: Som författare kan du strukturera innehållet som du tycker är
lämpligast, men märk tydligt ut med olika typer av formatering av rubriker
vilka rubriknivåer som ska ingå. Avsluta gärna artikeln med ett
summerande stycke eller en diskussion, där det passar. Artikelomfånget
kan naturligtvis variera, men ca 500-1500 ord är lämpligt.

Layout:

Märk text som du tycker är väldigt viktig eller intressant (ibland så
använder vi oss av detta vid layouten, eventuellt kursiveras eller
halvfetas texten. Textavsnittet kan också brytas ut som citat.)
Den löpande texten skall inte förses med indrag eller dubbla
radbrytningar. Vid nytt stycke räcker det med en enkel radbrytning.
Annars är det bara att skriva på och låta ordbehandlingsprogrammet
sköta ”ny rad”.
Din text kommer sedan att anpassas till tidskriftens layout. Skicka därför
manus som en wordfil, och inte som pdf.

Bilder/tabeller:

Inkludera gärna relevanta bilder och/eller tabeller, helst som separata
filer (dvs. inte inkluderas i word-filen). Foton bör levereras i format TIF,
JPG eller EPS, och bör vara sparade med en bildupplösning (dpi) om
minst 300 pixlar per tum, alternativt vara tyngre än 1mb (porträttbild ca
500kb). Tabeller, bilder eller andra illustrationer skall heller inte
importeras in i ordbehandlingsdokumentet, utan bifogas som
separata filer. Det går också bra att bifoga excel-filer eller grafer. Det
viktigaste är att vi kan formatera dina tabeller/grafer/bilder så att de
passar in i tidskriftens layout.
PowerPoint-dokument skall i största möjliga mån undvikas, då de inte
kan tryckas. I allmänhet har bilderna i ppt-dokumentet för låg upplösning.
Viktigt: Om illustrationen önskas bli placerad på särskild plats i den
löpande texten, skriv då illustrationens namn inom en hakparentes just
där.
Bifoga porträttbild som vi kan använda som författarvinjett.

Adressuppgifter:

Inkludera titel och affiliering direkt i manus, efter referenserna. Ange
gärna om din epost-adress kan publiceras i samband med artikeln.

Övrigt
Webbpublicering:

Insändning av manus till Dietistaktuellt innebär att författaren har
godkänt publicering av artikeln i Dietistaktuellt och tidskriftens hemsida
(www.dietistaktuellt.com). Insändning av materialet innebär också
godkännande att detta lagras elektroniskt av tidskriften.

Leverans av manus:

Sänd manus (Word-dokument + bilder) via e-post till:
redaktionen@dietistaktuellt.com

