Artikelvejledning til Medicoteknik
(Senest revideret: 7/10 '20)

Artiklens opbygning
En artikel skal indeholde:
•
•

•
•
•

En kort overskrift (eksempel: Exoskelet giver lammede nye muligheder).
En "under-overskrift", der kort underbygger overskriften og opsummerer artiklens vigtigste
konklusioner (eksempel: Exoskelettet er stadig en dyr løsning forbeholdt de få, men nu vil et nordisk
forskerteam udvikle en billigere løsning til ældre og gangbesværede).
En linje med forfatterens/forfatternes navne og tilhørsforhold (eksempel: Af Mads Madsen. Lektor,
ph.d. - Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet).
Selve artiklen (brødteksten), der opdeles i afsnit - hver med en overskrift (mellemrubrik).
Har du brug for at forklare en detalje, et fagudtryk eller kort præsentere virksomheden eller
forskerholdet bag projektet, så gør dette i en separat faktaboks.

Normalt fylder en artikel mellem 800 og 2000 ord. Der er selvfølgelig undtagelser: Fx er kronikker ofte
kortere, mens dybdegående artikler med flere bokse kan være længere. Du kan se antallet af ord i din
tekstbehandler (i Word vises det nederst til venstre).

Skriv, så alle kan forstå det
Dansk Medicoteknisk Selskab (DMTS) er en sammenslutning af ingeniører, teknikere og læger fra
forsknings- og uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsenet og industrien med en fælles interesse i at
anvende og udvikle medicinsk teknologi. Læserne er altså både de, der udvikler teknologien, producerer
den, indkøber den og benytter den i dagligdagen - men måske uden at have den store teknologiske
baggrundsviden.
På grund af den brede målgruppe er det IKKE en videnskabelig tekst, vi forventer at modtage. Artiklen skal
kunne læses med interesse af alle DMTS-medlemmer, uanset baggrund. Et godt trick: Hvis stoffet er
kompliceret, så forestil dig, at du forklarer det for din gamle mor! Vær ikke bange for korte sætninger og
"talesprog". Undgå så vidt muligt fagudtryk, og når det ikke kan undgås: Skriv gerne en lille "ordbogs-liste",
hvor de svære ord kort forklares.
En anden væsentlig forskel på den videnskabelige artikel og den journalistiske artikel er opbygningen. Start
gerne din tekst med konklusionen (eksempel: Om to til tre år vil det være muligt at bestille et exoskelet i
kommunens hjælpemiddeldepot på lige fod med en kørestol. I hvert fald hvis det står til forskerteamet bag…
etc.) Det er det, man kalder nyhedstrekanten: Det vigtigste står først, så artiklen i teorien kunne beskæres
nedefra.

Altså: Skriv dansk, undgå for mange fremmedord, og forklar fagudtryk (gerne i en faktaboks). Og husk at
begynde din tekst med det vigtigste, altså historiens pointe / konklusion.

Fotos og illustrationer
Ingen artikler uden fotos og/eller illustrationer! Disse skal vedhæftes i mailen og altså ikke sættes ind i
teksten (du vedhæfter typisk ved at trykke på ikonet med en klips). Send billederne som separate filer,
grafer gerne i Excel og billeder gerne som jpg/tiff. Billederne skal være i HØJ opløsning. I praksis kan du
tjekke det ved at forstørre billedet, så det fylder en hel computerskærm. Hvis det stadig ser skarpt ud, er
opløsningen sikkert i orden. Bemærk, at fotos fra nettet oftest er i alt for lav opløsning. Send gerne rigeligt
illustrationsmateriale! Vi skal desuden bruge portrætfoto(s) af forfatteren / forfatterne. En moderne
mobiltelefon kan sagtens bruges til fx et hurtigt portræt, når bare lyset er i orden.
Husk at skrive billedtekster til dine fotos / illustrationer. Husk også at oplyse navnet på fotografen, hvis
denne skal krediteres i billedteksten.

Aflevering af artikel
Send tekst og illustrationer som vedhæftninger i en mail til bladets redaktør, Søren Bang Hansen, mail:
bang@bangmedia.dk. Det er vigtigt, at du overholder den aftalte deadline – og at vi kan få fat på dig et par
uger efter aflevering, da den redigerede tekst altid sendes retur til godkendelse, ligesom vi kan få brug for
ekstra oplysninger, billedmateriale osv.
Det er også Søren, du skal maile til, hvis du har spørgsmål til artiklen.
Vi modtager i øvrigt meget gerne forslag til artikelserier, supplerende emner og/eller forfattere. Send dem
til: bang@bangmedia.dk - og skriv ”Medicoteknik” i emnefeltet.

Tak fordi du har valgt at levere en artikel til Medicoteknik.
Vi ser frem til at høre fra dig!

