Gäller fr o m 2012-09-01

BPSD-Registret: Policy för författarskap i vetenskapliga publikationer
BPSD-registret har forskningssamarbete inom ramen för registret och även med andra nationella samt
internationella grupper där olika kulturer och konventioner för medförfattarskap och författarordning kan
råda. Tidigt under arbetet med en publikation bör medförfattarskap och författarordning diskuteras och
träffas överenskommelse om.

BPSD-registret författarpolicy bygger i huvudsak på de s.k. Vancouverreglerna (Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, utgivna av International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE)) (http://www.icmje.org/#author)
Policyn följer anvisningarna i Vetenskapsrådet riktlinjer för god medicinsk forskning (2003) (http://www.vr.se)

Allmänna krav på författarskap/medförfattarskap
Medförfattarskap grundas enbart på vetenskapliga insatser. Författare/medförfattare till en vetenskaplig
publikation baserad på data från BPSD-registret skall uppfylla samtliga följande kriterier:
(a) i betydande mån ha bidragit till utformningen av studien och/eller till insamlingen av data och/eller ha
bidragit vid analyserna och/eller tolkningen av resultaten
(b) ha deltagit i skrivandet av en första version av publikationen och/eller ha deltagit i det fortsatta
revisionsarbetet med insatser av vetenskaplig karaktär
(c) ha godkänt slutversionen av manuskriptet

Punkterna a, b och c skall samtliga vara uppfyllda. Varje författare skall ha deltagit i arbetet med artikeln i
tillräcklig omfattning för att offentligt kunna ta ansvar för tillämpliga delar av artikelns innehåll och slutsatser.
Den som uppfyller kvalifikationerna enligt punkterna ovan skall vara medförfattare. Samtliga medförfattare
skall godkänna den insända versionen av manuskriptet och därmed erkänna sitt ansvar för publikationen.

Vad som inte meriterar till författarskap
- att som chef eller ansvarig för forskningsanslag stödja projektet (’honorary/courtesy authorship’)
- att enbart delta i datainsamlingen
- att bidra med rutinmässigt tekniskt arbete
- att ge generell handledning till forskargruppen
Den som bidragit till arbetet, men inte tillräckligt för att vara medförfattare, bör omnämnas i
’acknowledgements’

Författarordning
Första namnet i författarordningen bör vara den som lagt ned merparten av arbetet i studien/manuskriptet.
Den som lagt ner näst mest arbete bör stå som andra namn. Sista namnet bör vara den seniora forskare som
fungerat som handledare/vetenskaplig garant.

Ansvar
Den seniora författaren (’guarantor’; vanligen första- eller sista namn på författarlistan) ansvarar för:
• att alla som uppfyller kriterierna för medförfattarskap inkluderas i författarlistan
• att de som inte uppfyller kriterierna exkluderas
• att samtliga medförfattare godkänner manuskriptet i sin slutversion

Samtliga medförfattare har fullt ansvar för innehållet i vetenskapliga arbeten insända i deras namn. De skall
också själva bevaka att de uppfyller kriterierna för medförfattarskap ovan.
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