
FORFATTERSKAB OG RÆKKEFØLGE 



FORSKNINGSETISKE BETINGELSER FOR FORFATTERSKAB  

I international sammenhæng henvises ofte til de såkaldte Vancouver-regler i forhold 

vedrørende forskningsetiske betingelser.  

Ifølge Danish Code of Conduct for Research Integrity (2014) skal følgende betingelser være 

opfyldt for at opnå ret til (med)forfatterskab: 

• Væsentlige bidrag til idé bag eller design af arbejdet eller til tilvejebringelsen, analysen eller 

fortolkningen af data til arbejdet, og 

• Udformning af arbejdet eller kritisk revidering i forbindelse med betydningsfuldt intellektuelt 

indhold, og 

• Endelig godkendelse af den version, der skal publiceres, og 

• Aftale om at være ansvarlig for alle aspekter af det udførte arbejde ved at sikre, at spørgsmål 

i relation til præcisionen eller integriteten af enhver del af arbejdet bliver tilstrækkeligt 

undersøgt og løst. 
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LARSEN A. EGEROD I.  GENSYN MED VANCOUVERREGLERNE. 
SYGEPLEJERSKEN 2015;(3):82-5. 

Der eksisterer ikke faste regler for betydningen af forfattere i forhold til rækkefølgen i en artikel, 

men der er nogle uskrevne konventioner, som følges i mange forskningsmiljøer. Generelt 

former praksis sig således, at de tre vigtigste positioner i forfatterrækkefølgen er: 

• Førsteforfatteren – den hovedansvarlige, som regel også ”corresponding author”. 

Førsteforfatteren skriver normalt ”first draft” (første kladde) af artiklen eller er den forfatter, 

som har bidraget mest. 

• Andenforfatteren – kan være ligestillet med førsteforfatteren eller have assisteret forfatteren 

i væsentlig grad. Hvis der kun er to forfattere, står de ofte som sideordnede, f.eks. ”Hansen & 

Jensen”. 

• Sidsteforfatteren – mentor/supervisor/senior, ofte en vejleder, forskningsleder eller 

professor. Dette er en uskreven regel, der gælder i nogle lande og miljøer, men ikke i andre. 

Det kan være mere attraktivt at være andenforfatter, fordi navnet som regel kommer med, 

mens sidsteforfatteren gemmes under ”et al.”, hvis der er mange forfattere. 

 


