
läkartidningen nr 17 2006 volym 1031304

IInnffoorrmmaattiioonn Till skribenter i Läkartidningen

Webbinlämning
av manus
Under 2006 blir det enklare och roliga-
re att skicka in bidrag till Läkartidning-
en. Manuswebben, vårt nya elektronis-
ka manuskriptsystem, gör det enklare
att skicka in manus och kommer att
förkorta hanteringstiderna. Det som
ofta tar tid på en redaktion är att manu-
skripten skickas mellan flera olika per-
soner. Denna omloppstid kan vi dras-
tiskt förkorta med ett helt elektroniskt
system. Dessutom är den elektroniska
hanteringen både säkrare och smidiga-
re än såväl vanlig post som e-post.

När du som författare har lämnat in
manuskriptet får du automatiskt en
bekräftelse på att vi har mottagit ditt
bidrag. I och med bekräftelsen startar
flera hanteringsmoment automatiskt,
även om manuskriptet lämnas under
en helg eller utanför ordinarie arbets-
tid. Ytterligare en fördel är att manus-
webben har inbyggda minnesfunktio-
ner som hjälper dig att hålla reda på
alla formella detaljer i samband med
inlämningen. Det blir inga fördröj-
ningar på grund av att manuskriptet är
ofullständigt och behöver komplette-
ras.

Sedan det roliga för dig som skribent.
Du kan via manuswebben följa hante-
ringen av ditt manus i detalj. Du kan se
vem som för ögonblicket handlägger,
när manuskriptet skickas ut till refe-
rent och när referenten svarar. När ar-
tikeln väl är accepterad kan du även se
vilket tidningsnummer den planeras
in i.

På Läkartidningens webbplats hit-
tar du också författaranvisningar och
checklistor för respektive artikeltyp.
Checklistorna fungerar som ett struk-
turerat följebrev som hjälper dig att
komma ihåg och bifoga allt som skall
finnas med i ett manus.

E-postinlämning på samma sätt som
hittills kommer att vara möjlig ytterli-
gare en tid. Detta gäller främst kortare
bidrag som korrespondensinlägg och
referat till »Nya rön«. Övriga bidrag
bör skickas in enbart via manusweb-
ben. Du vinner på detta genom en
snabbare handläggning och möjlighe-
ten att få fortlöpande information om
hanteringen av ditt manus.

Gå gärna in på vår webbplats och be-
kanta dig med manuswebben. 
Välkommen som skribent till Läkartid-
ningen!
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