
2019  ·  129  ·  #12 1085

FORSIDEILLUSTRAJON
Renate Thor

REDAKSJON
Ansvarlig redaktør:
Ellen Beate Dyvi
Vitenskapelige redaktører: 
Nils Roar Gjerdet
Jørn Arne Aas
Redaksjonssjef:
Kristin Aksnes
Redaksjonsråd/Editorial Board:
Linda Z. Arvidsson, Ellen Berggreen, Morten Enersen, 
Jostein Grytten, Anne M. Gussgard, Anne Christine 
Johannesen, Sigbjørn Løes, Nils Oscarson, Nina J. 
Wang, Marit Øilo
Redaksjonskomité:
Jon E. Dahl, Anders Godberg, Malin Jonsson

ABONNEMENT
For ikke-medlemmer og andre  abonnenter:  
NOK 2 100,-

ANNONSER
Henv. markedsansvarlig Eirik Andreassen, 
Tlf: 977 58 527
e-post: annonse@tannlegetidende.no

TELEFON OG ADRESSE
Haakon VIIs gate 6,
PB 2073, Vika, 0125 Oslo
Tlf: 22 54 74 00
E-post: tidende@tannlegeforeningen.no
www.tannlegetidende.no

UTGIVER
Den norske tannlegeforening

ISSN 0029-2303
Opplag: 7100, 11 nummer per år
Parallellpublisering og trykk: 07 Media
Grafisk design: 07 Media

Fagpressens redaktørplakat ligger til grunn for utgivelsen.  
Alt som publiesres representerer forfatterens synspunkter. 
Disse samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller 
Den norske tannlegeforenings offisielle synspunkter med 
mindre dette kommer særskilt til uttrykk.

tidendeLeder tidende

   07 MEDIA – 2041 0379

M
IL

JØ

MERKET   TRYKKERI

Fo
to

: K
ris

tin
 W

itb
er

g

Hva gjør Netflix til Netflix, NRK til NRK, VG til VG 
og Tidende til Tidende? Hvorfor vil vi bruke tid 
og penger på noen publikasjoner og kanaler, 
og ikke på andre? Hvorfor stoler vi mer på, eller 
finner noen medier mer interessante? Vi kan 
kanskje tro at det er valg av saker og temaer, 
flinke folk eller bruken av teknologi som gir 
medier deres spesielle kjennetegn, mens det 
som gir publikasjoner og medier en profil over 
tid, snarere er redaksjonelle standarder og pro-
sedyrene som følges. Disse er ofte usynlige for 
leserne, og kan være brysomme for dem som 
forsøker å få noe publisert. De er samtidig av-
gjørende for publikasjonens identitet, kvalitet 
og troverdighet.

Tidende følger strenge retningslinjer for 
publisering. Hensikten er å opprettholde kvali-
tet og troverdighet. Å redigere vil si å tilpasse 
det som publiseres til en redaksjonell linje. Det 
betyr at ingenting blir publisert akkurat i den 
form det sendes inn, og at det er stoff som ikke 
blir publisert. Å redigere innebærer blant an-
net å velge noe fremfor noe annet, og å følge 
noen retningslinjer fremfor noen andre. 

I et vitenskapelig tidsskrift er dette særlig 
viktig, for forskning er ikke bare undersøkelser, 
men også kontrovers – om funn, forklaringer 
og metoder. Det er ikke nok å ha tilfredsstillen-
de kriterier for hva som skal komme på trykk 
og å ha et bevisst forhold til hva som holder 
mål rent faglig. Det er like nødvendig å  ha 
systemer for kommentar og korreksjon, og ret-
ningslinjer for hvordan uenighet om innhol-
det skal komme til uttrykk. Dette er viktige as-
pekter ved det som kalles publiseringsetikk.

Tidende redigeres etter redaktørplakaten, 
som nylig er revidert, og nærmere omtalt i 
denne utgaven av Tidende. Den regulerer for-
holdet mellom redaktør og eier/utgiver, og 
gir redaktøren visse rettigheter, samt under-
streker redaktørens plikt til å  redigere på et 
fritt og uavhengig grunnlag, og til å fremme 
en saklig og fri informasjons- og opinionsfor-
midling. Tidende følger i tillegg internasjona-
le publiseringsetiske retningslinjer for viten-

skapelige tidsskrifter, nærmere bestemt 
retningslinjene fra The International Commit-
tee of Medical Journal Editors (ICMJE, Van-
couver-gruppen). Disse retningslinjene regu-
lerer blant annet hva slags forskning som kan 
publiseres, hvem som kan og må stå som 
forfatter av en artikkel, hva som regnes som 
interessekonflikter, hvordan artikler bør kvali-
tetssikres, og hvordan feil skal rettes opp. 

Det er ingen selvfølge, og heller ingen 
nødvendighet, at Tidende følger disse publi-
seringsetiske retningslinjene. Det er valg som 
er foretatt, av NTFs representantskap – Tiden-
de skal redigeres etter redaktørplakaten, og 
av tidligere redaktører, samt nåværende. 

Forskjellen mellom publisering av gud og 
hvermann og redaktørens ansvar for å  be-
stemme hva som skal publiseres og hvordan, 
er blitt særlig tydelig de senere år. Nesten 
hvem som helst kan produsere og publisere 
innhold, på papir og nett. Det er så å si ikke 
mulig å skille det gode fra det dårlige, det san-
ne fra det usanne og det relevante fra det irre-
levante, bare ved å se på teknisk kvalitet. Det 
blir derfor avgjørende å kunne identifisere de 
mest troverdige og interessante publikasjone-
ne, de som har en solid redaksjonell profil.

Behovet for å  redigere og selektere har 
økt dramatisk, fordi tilgangen på informa-
sjon øker. Dermed er det desto viktigere å ha 
transparente prosedyrer for å  selektere og 
redigere. Det er et ytterligere argument for 
å følge nasjonale og internasjonale normer 

for redaktøransvar og publiseringsetikk.
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