Artikelvejledning til Medicoteknik
Artiklens opbygning
En artikel skal indeholde:
•
•

•
•
•

En(kort overskrift (- eksempel: Exoskelet giver lammede nye muligheder )
En underrubrik/underoverskrift på maksimalt to linjer, der underbygger overskriften og trækker de
vigtigste konklusioner fra artiklen frem (- eksempel: Exoskelettet stadig er en dyr løsning forbeholdt
de få, men nu vil et nordisk forskerteam udvikle en både billigere og lettere løsning, der også kan
benyttes af ældre og gangbesværede)
En linje med forfatternes navne og tilhørsforhold.
Brødteksten, der opdeles i afsnit, hver med en overskrift
Har du brug for at forklare en detalje, et fagudtryk eller lave kort præsentere virksomheden eller
forskerholdet bag projektet, så lav faktabokse

Artiklen bør maksimalt fylde to sider i bladet ekskl. illustrationer. Den ideelle artikel fylder ca. 5.0008.000 enheder inkl. mellemrum. En side i Word Times New Roman 12 pkt., linjeafstand 1, udgør ca. 3.700
anslag. Artiklen skal være i Word.

Skriv til målgruppen
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. Det er altså både de, der udvikler medicoteknologien, de, der
producerer den, de, der indkøber den og de, der benytter den i dagligdagen men måske uden at have den
store teknologiske baggrundsviden, der læser magasinet.
Når du skriver, er det altså IKKE en videnskabelig tekst, vi forventer at modtage, men derimod gerne en
artikel, der kan læses med interesse af alle medlemmerne, uanset baggrund.
Den væsentligste forskel, ud over sprog og læsbarhed, på den videnskabelige artikel og den journalistiske
artikel, er opbygningen. Start gerne med konklusionen (- eksempel: Om to til tre år vil det være muligt at
kunne bestille et exoskelet i kommunens hjælpemiddeldepot på lige fod med en kørestol, hvis det står til
forskerteamet bag …etc.) Det er det, man kalder Nyhedstrekanten – altså; det vigtigste først, da artiklen i
teorien skal kunne beskæres nedefra.
Altså: Skriv dansk, undgå for mange fremmedord og forklar fagudtryk – gerne i en faktaboks – og start
med det vigtigste først; Nyhedstrekanten.

Fotos og illustrationer
Ingen artikler uden fotos og/eller illustrationer! Illustrationer skal vedhæftes i mailen og altså ikke sættes
ind i teksten. Send dem som separate billedfiler - grafer gerne i Excel og billeder i jpg/tiff. Billederne skal
være i HØJ opløsning. ALTSÅ: Ingen fotos fra nettet – de er i for lav opløsning! Tommelfingerreglen er, at
et foto fylder 1 MB eller mere.
Send gerne rigeligt illustrationsmateriale, helst prioriteret hvis der ikke er plads til det hele – og vi vil
desuden gerne have portrætfoto af forfatteren / forfatterne.
Husk billedtekster til dine fotos / illustrationer.

Aflevering af artikel
Send en mail med dine kontaktoplysninger i og vedhæft artiklen i Word og billedmateriale - til vores
redaktør, journalist Naia Bang, mail: naia@texthuset.dk. Spørg gerne din kontaktperson om deadline på det
kommende blad!
Det er også Naia, du skal maile til, hvis du har spørgsmål til artiklen.
Redigerer Naia i artiklen efter modtagelsen, sender vi den naturligvis retur til dig til godkendelse.

Vi modtager i øvrigt meget gerne forslag til artikelserier, supplerende emner og/eller forfattere – skriv til
naia@texthuset.dk og skriv ”Medicoteknik” og dit emne i emnefeltet.

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

