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Bioingeniøren, som er godkjent som vitenskapelig tidsskrift, viser til Vancouverreglene i forfatterveiledningen sin.

Vancouverreglene:

Sikrer k valiteten på medisinsk publisering
Alle forskere er forpliktet til å
følge anerkjente forsknings
etiske normer – også når de
publiserer resultatene i viten
skapelige tidsskrifter. «Vancou
verreglene» gir både praktiske
og etiske retningslinjer for for
fattere av vitenskapelige fors
kningsartikler.
Av Kirsti Berg og Anne Katrine Kvissel
Vitenskapelige redaktører i Bioingeniøren

Forskning er søken etter ny og bedre inn
sikt, og alle forskere er forpliktet til å
følge anerkjente forskningsetiske nor
mer. Dette handler også om hvilken måte
forskningen publiseres. Å være forfat
ter av en vitenskapelig forskningsartik
kel har både akademiske, sosiale og øko
nomiske konsekvenser. Det er derfor
nødvendig med tydelige retningslinjer. I
Bioingeniørens forfatterveiledning hen
viser vi til Vancouverreglene for publise
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ring av vitenskapelige artikler. Men hva er
Vancouverreglene?

Bakgrunn

Det hele startet i Vancouver i Canada i
1978 der det var samlet en liten gruppe
redaktører som representerte noen av de
viktigste medisinske tidsskriftene i ver
den. Formålet var å forbedre kvaliteten
på medisinsk vitenskap og rapportering.
Gruppa fikk navnet «International Com
mittee of Medical Journal Editors» (ICMJE)
eller mer uformelt; «Vancouver-gruppen».
De ønsket å utvikle en ens standard for
hvordan en medisinsk forskningsartikkel
skulle skrives, hvordan referansene skulle
være og for selve publiseringsprosessen.
De første anbefalingene ble publisert i
dokumentet: the Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URMs).

Både etisk og praktisk veileder

ICMJE har vært revidert flere ganger og er
etter hvert blitt mer omfattende. Den gir

nå både praktiske og etiske retningslin
jer for forfattere med blant annet krav om
at Helsinkideklarasjonen skal være fulgt,
og der det er aktuelt skal forskningspro
sjektet være tilrådd av en uavhengig etisk
komité. Det er etter hvert også tatt inn
etiske prinsipper for publisering i biome
disinske tidsskrifter. Studier hvor det er
benyttet dyr, skal vise til at det er utført
i henhold til nasjonale etiske standar
der for dyrestudier. For å reflektere disse
endringene ble navnet i 2013 endret til
det nåværende Recommendations for the
Conduct, Reporting, Editing, and Publi
cation of Scholarly Work in Medical Jour
nals. («Anbefalinger for gjennomføring,
rapportering, redigering og publisering
av vitenskapelig arbeid i medisinske tids
skrifter”). På norsk blir de gjerne omtalt
som Vancouverreglene eller Vancouveran
befalingene.
Den siste oppdateringen av Vancouver
reglene er fra desember 2019, og består
av et 19-siders dokument fordelt på fire
hovedkapitler:

FAG | i praksis

I. Om anbefalingene
II. Roller og ansvar for forfattere, bidrags
ytere, anmeldere, redaktører, utgivere og
eiere
III. Publiserings- og redaksjonelle spørs
mål knyttet til publikasjoner i medisinske
tidsskrifter
IV. Utarbeidelse og innlevering av manu
skript
De fleste medisinske og biomedisinske
tidsskrifter bruker disse retningslinjene
for publisering av vitenskapelige artikler.

Forfatterkriterier

Et sentralt område i Vancouverreglene
omhandler hvem som regnes som en for
fatter av en vitenskapelig artikkel.
En forfatter skal ha:
■ gitt vesentlige bidrag til idé eller utfor
ming av prosjektet, datainnsamling, ana
lyse eller tolking av data (ett av punktene
holder)
■ deltatt i utarbeiding av selve manu
skriptet eller kritisk revisjon av dets intel
lektuelle innhold
■ godkjent artikkelversjonen som skal
publiseres
■ samtykket til å kunne bli stilt ansvar
lig for alle deler av arbeidet, for å sikre at
spørsmål knyttet til nøyaktighet og inte

gritet blir undersøkt og løst på en hen
siktsmessig måte.
Alle fire betingelser må være oppfylt.
Arbeid med for eksempel innsamling av
data eller generell veiledning, er ikke nok
i seg selv. Reglene tilrår at hver enkelt for
fatter skal beskrive sin del av arbeidet.
Alle andre som har bidratt, men uten å
tilfredsstille kravene til medforfatterskap,
skal nevnes under «takk til» («acknowled
gements») eller på andre måter. Eksem
pler på aktiviteter som skal takkes er
finansiering, generelle råd og skrivehjelp,
teknisk assistanse, språkvask og korrek
turlesing. Det skal alltid beskrives konkret
hva det takkes for. Alle som takkes skal bli
spurt på forhånd og bør gi skriftlig sam
tykke til dette.
Vancouverreglene omfatter ikke bare
forfattere, men også andre som er med
i publiseringsprosessen, som fagfeller,
redaktører og andre redaksjonsmedlem
mer. Disse må også vurdere sin habilitet i
forhold til manuskriptet.

Andre forhold

I tillegg til å beskrive roller og ansvarsom
råder for forfattere, bidragsytere, fagfeller,

FOR 25 ÅR SIDEN

Fürst ble akkreditert
■ «Fürst Medisinsk Laboratorium har som
første institusjon innen helsesektoren oppnådd akkreditering», stod det i Bioingeni
øren nr. 10 i 1995.
Fürst-direktør Ivar Helgheim mottok
akkrediteringsbeviset fra Leif Halbo i Jus
tervesenet. Halbo fortalte at de så langt
hadde akkreditert 50 laboratorier, men
Fürst var det første innen helsesektoren.
Akkrediteringen var kommet lenger i
Sverige, kunne Bioingeniøren fortelle, med
20 akkrediterte medisinske laboratorier. I
Danmark, derimot, var det fortsatt ingen.

redaktører, utgivere og eiere – innehol
der Vancouver problemstillinger knyt
tet til utgivelse og redigering av medisin
ske og biomedisinske tidsskrifter. Det er
også tydelig anført at dobbelpublisering
ikke aksepteres. Med andre ord; man kan
ikke sende inn samme artikkel til to tids
skrifter og følgelig heller ikke publisere
samme artikkel flere ganger.
Vancouverreglene inneholder også ret
ningslinjer hvordan et manus skal bygges
opp og hvordan referanser kan angis. Når
det gjelder utforming av manuskripter og
referanser, er det ikke absolutte krav til
å følge disse retningslinjer, de ulike tids
skriftene kan selv avgjøre det. Bioingeni
øren har valgt å følge Vancouverreglene
også når det gjelder referansebruk, men
har tilpasset dem til våre forhold. Det er
viktig at man alltid følger forfatterveiled
ningen som gjelder for det tidsskriftet
man ønsker å sende manuskriptet inn til.
Vancouver-gruppens forfatterskapskri
terier med utdypninger finnes på:
www.icmje.org. n

