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Indlæg og debat 

Tandlægebladets læsere kan i sektionen ”Indlæg og debat” af bladet indsende følgende typer af 

indlæg: 

 

1) debatindlæg/læserbrev 

2) kommentarer 

3) spørgsmål til Tandlægebladet 

4) referat af faglige møder 

5) essay 

6) kronik. 

 

De synspunkter, som bliver fremsat indlæggene, står for indsenderens egen regning og kan 

ikke blive opfattet som værende dækkende for tandlægestandens og Tandlægeforeningens 

synspunkter. 

    Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere det indsendte. Tandlægebladets læsere kan 

kommentere indlæggene ved enten selv at skrive til Tandlægebladet eller ved at gå ind på 

Tandlaegebladet.dk, hvor det er muligt at klikke sig frem til det pågældende indlæg og kommentere 

på nettet. 

Ud over ovenstående typer af indlæg, så bringer Tandlægebladet også ”Spørg NIOM” i denne 

sektion af bladet. 

 

Retningslinjer for de seks typer af læserindlæg: 

 

Debatindlæg/læserbrev. Denne type indlæg kan typisk dreje sig om faglige, fagpolitiske og 

samfundsrelevante spørgsmål med relation til odontologi. Indlægget skrives i debatform og kræver 

typisk et svar fra de personer og/eller instanser, som omtales i indlægget. Tandlægebladets 

redaktion anmoder om svar fra sådanne personer og/eller instanser. Indlæg og svar bringes altid i 

samme nummer af Tandlægebladet. Denne type indlæg må maksimalt være på 500 ord og skal 

forsynes med overskrift. Der ønskes medindsendt et foto af forfatteren. Ellers ingen formkrav. 

 

Kommentarer. Denne type indlæg er typisk en læserreaktion på et tidligere indlæg, som er bragt 

under ”Samfund og arbejdsliv” eller ”Indlæg og debat”. Indlægget må maksimalt være på 500 ord 

og skal forsynes med en overskrift. Der ønskes medindsendt et foto af forfatteren. Ellers ingen 

formkrav. Ønskes afvigelser fra dette, skal det aftales med redaktionen. 

 

Spørgsmål til Tandlægebladet. Denne type indlæg kan typisk anvendes af tandlæger i praksis, som 

ønsker svar på et klinisk problem. Indlægget må maksimalt være på 100 ord og skal forsynes med 

en overskrift. Ellers er der ingen formkrav. Tandlægebladets redaktion anmoder en ekspert om at 

udarbejde et kort svar. 

 

Referat af faglige møder. Denne type indlæg er typisk en deltagers referat af et 

fagligt/videnskabeligt møde/symposium/kongres. Indlægget skal fremstå objektivt og sagligt med 

fokus på mødets faglige indhold. Tandlægebladet modtager/bringer også gerne et billede fra mødet. 

Indlægget må maksimalt være på 500 ord og skal forsynes med en overskrift. 



Der ønskes medindsendt et foto af forfatteren. Ellers ingen formkrav. Ønskes afvigelser fra 

ovenfor nævnte retningslinjer, skal sådanne aftales med redaktionen. 

 

Essay. Denne type indlæg tager typisk et odontologisk emne eller begreb op, som er af almen 

interesse for læserne og tager udgangspunkt i indsenderen selv. Indlægget giver mulighed for at 

præsentere nogle tanker og idéer i en afsøgende, undersøgende og reflekterende form. Indlægget må 

maksimalt være på 1.000 ord og skal forsynes med overskrift. Der ønskes medindsendt et foto af 

forfatteren. Der er ingen yderligere formkrav, men karakteristiske formuleringsformer kan være: 

”Det kan ved første øjekast forekomme paradoksalt, at …”, ”Ved nærmere eftersyn …”, ”I et andet 

perspektiv …”, ”Man kan forestille sig …” og ”Vi kan ikke uden videre afgøre …”. 

 

Kronik. Denne type indlæg tager typisk en odontologisk problemstilling eller et emne op, som 

bliver underkastet en grundig redegørelse indeholdende diskussion og argumentation. Problemet 

eller emnet behandles mod en konklusion. Der ønskes medindsendt et foto af forfatteren. Indlægget 

må maksimalt være på 2.000 ord og skal forsynes med overskrift. Det kan være hensigtsmæssigt at 

opdele teksten i en række underafsnit med hver sin overskrift. Der er ingen yderligere formkrav, 

men karakteristiske formuleringsformer kan være: ”Hovedsynspunktet er …”, ”A hævder …”, 

”Modstridende opfattelser …”, ”For det første … og for det andet …” og ”Derfor må jeg 

konkludere …”. 

Redaktionen 


