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Behandlerbladet er Diabetesforeningens
faglige tidsskrift henvendt til alle grupper af
fagfolk, der har med diabetes at gøre.
Det primære formål med Behandlerbladet
er formidling til diabetesbehandlere om
den nyeste viden og forskning inden for alle
aspekter af diabetesbehandling samt generel
forskning og behandling, der er interessant i
forhold til diabetes. Desuden er der i bladet
relevante nyheder fra Diabetesforeningen.
En faglig artikel i Behandlerbladet tager som
regel udgangspunkt i en nylig offentliggjort
videnskabelig undersøgelse, en ny behandlingsform eller et emne, der lægger op til
videre debat og diskussion.
Behandlerbladet sendes til samtlige praktiserende læger, diabetesambulatorier (børne- og
voksen-), medicinske- nyre-, øjen- og
ortopædkirurgiske afdelinger, praktiserende
øjenlæger og fodterapeuter.
Bladet udkommer to gange om året.

Sådan skriver du en artikel til
Diabetes Behandler

Længde og vinkling aftales med redaktøren.
Som regel er der en maks. grænse på 18.000 anslag,
hvilket svarer til ca. fem sider i bladet. Bemærk, at antal
anslag er inkl. mellemrum, punktum og referencer.
Du skal vedhæfte portrætfoto af dig selv samt et par
linjers introduktion af dig som skribent i relation til det
emne, du skriver om.
Billeder, figurer og tabeller er meget velkomne.
De skal ledsages af en dansk tekst, der forklarer
essensen af illustrationen, der leveres i pdf eller jpg.

Kontakt:
Redaktør Lisbeth Maindal lma@diabetes.dk
Mobil: 30 58 43 76

Referencer skrives således:
Patel A, MacMahon S, Chalmers J et al.: Intensive blood
glucose control and vascular outcomes in patients with
type 2 diabetes. The New England Journal of Medicine.
2008;358:2560-2572.
Når redaktøren har redigeret artiklen, får du den til
gennemsyn og kan komme med eventuelle rettelser.
Når artiklen er layoutet, får du en pdf til endelig
godkendelse, så du kan se den færdige opsætning og
komme med eventuelle sidste kommentarer.

