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_____________________________________________________________________________________________________________________
Dansk Lægemiddel Information A/S – Lersø Parkallé 101 – 2100 København Ø
Tlf. 39 27 44 88 – kontakt@medicin.dk

Indledning
Denne skrivevejledning gælder Medicin.dk – Professionel, som er den del af Medicin.dk, der er målrettet
sundhedsprofessionelle, fx læger, farmaceuter og sygeplejersker.
Anbefalingerne i Medicin.dk skal være evidensbaserede og afspejle, hvordan medicinen bør bruges i Danmark.
Da teksten, du er forfatter på, skal kunne bruges i mange forskellige typer it-systemer, fx hjemmesider,
apps og webservices (til integration i andres systemer), er teksterne opbygget efter en fast struktur.

Målgruppe og generelt om sproget
Vær opmærksom på, at du skriver til ”den almindelige læge/farmaceut” – de er ikke specialister på dit fagområde. Sørg for at teksten er så brugercentreret som muligt, dvs. konkret og handlingsanvisende.
Brug så vidt muligt
•
•

•

Almindeligt fagsprog – ikke specialistens fagsprog
Korte sætninger – undgå omvendt ordstilling og indskudte sætninger
Punktopstillinger og skemaer, hvor det er relevant.

Redaktionel proces
Til alle manuskripter er knyttet en redaktør, mindst en forfatter, mindst en referent og en farmaceut fra
redaktionssekretariatet. Farmaceuten er din primære kontaktperson. Teksten på Medicin.dk - Professionel revideres én gang om året.
Årlig redaktionel proces:
1. Sekretariatet sender teksten til redaktionen. Redaktionen gennemgår og kommenterer teksten,
og teksten sendes retur til sekretariatet.
2. Sekretariatet sender teksten til gennemgang til ansvarlig forfatter. Der vil ofte være spørgsmål
eller kommentarer, forfatter skal tage stilling til. Forfatter returnerer teksten til sekretariatet.
3. Sekretariatet sender teksten til referenterne. Referenterne gennemgår, kommenterer og returnerer teksten til sekretariatet.
4. Evt. uenighed mellem forfatter og referenter afklares. Ved uafklarede spørgsmål/kommentarer
får både forfatter og referenter teksten igen til kommentering.
Vær opmærksom på, at teksterne på Medicin.dk gerne må afspejle faglig uenighed på et område. Hvis forfatteren og en eller flere referenter ikke kan blive enige, udarbejder Medicin.dk’s redaktion et tekstforslag.
Afsnittene, der vedrører medicinsk behandling af gravide og ammende, udarbejdes af en specialist efter
helt fastlagte kriterier. Forfatter og referent bør gøre opmærksom på, hvis de er uenige med specialforfatter.

Tekstarbejdet i praksis

Alt manuskriptarbejde foregår i et elektronisk dokumenthåndteringssystem, dok.dli.dk. Af hensyn til dokumentation af, hvordan Medicin.dk’s tekster udarbejdes, er det vigtigt, at alle redigerer i dokumenthåndteringssystemet.
Som hovedregel har du ca. 30 dage, fra du modtager din tekst i den årlige revision, til du bedes returnere
den til sekretariatet. Det er vigtigt for den redaktionelle proces, at deadline overholdes.
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Hvis du, uden for den årlige revision, har kommentarer til de afsnit, du er ansvarlig for, kontakter du sekretariatet. Den ansvarlige farmaceut vil derefter sende dig de afsnit, det drejer sig om i dokumenthåndteringssystemet, så du kan indsætte de relevante ændringer.
Vær opmærksom på, at der er tre forskellige typer tekster, som gennemgås i det følgende.
Du er altid velkommen til at tage kontakt til den farmaceut, der er din kontaktperson i redaktionssekretariatet, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Ring på tlf. 3927 4488 eller mail til kontakt@medicin.dk.

A) Beskrivelser af sygdomme/behandlingsvejledninger
Når du skal beskrive en sygdom, skal du bruge de følgende overskrifter, i den rækkefølge de er listet nedenfor.
Se eksempler på sygdomme/behandlingsvejledninger, fx Hypertensio arterialis og Søvnløshed.
Indledning
Her skal du beskrive sygdommen generelt. Du kan fx beskrive, hvor ofte sygdommen forekommer, den
kliniske tilstand, epidemiologi og/eller diagnostiske kriterier.
Behandlingsvejledning
Behandlingsvejledningens hovedfokus er ”farmakologisk behandling af den gennemsnitlige patient”. Behandlingsvejledningen skal indeholde:
•
•
•
•
•
•

•

En praktisk beskrivelse af behandlingen, og hvordan den gennemføres
Behandlingsmål, særlige undersøgelser/kontroller, der skal udføres
Fordele og ulemper ved de enkelte behandlinger
Relevant non-farmakologisk behandling
Behandling af særlige patientgrupper (fx børn, ældre, patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion (behandling af gravide og ammende varetages af specialforfatter))
Så vidt muligt konkrete anbefalinger af behandlingsregimer og terapivalg inkl. evt. adressering af og link til - Medicinrådets anbefalinger på området. Endvidere links til behandlingsvejledninger
fra medicinske selskaber, nationale behandlingsvejledninger (NBV) eller internationale guidelines.
Indsæt også gerne links internt til relevante sider i Medicin.dk.
Indsæt højst 10 referencer med links til videnskabelige publikationer.

NB! Ikke alle sygdomme har en sygdomsbeskrivelse/behandlingsvejledning. I nogle tilfælde er det
mere naturligt at informere om sygdommen i indledningen til beskrivelsen af lægemiddelgruppen (Se
punkt B). Kontakt redaktionssekretariatet, hvis du er i tvivl.

B) Beskrivelser af lægemiddelgrupper
Når du skal beskrive en lægemiddelgruppe, skal du bruge overskrifterne på listen nedenfor i den viste
rækkefølge.
Se fx beskrivelser af ACE-hæmmere og Benzodiazepiner.
Du behøver ikke bruge alle overskrifter, men hvis der er mere end ét lægemiddelstof i gruppen, skal afsnittet ”Præparatvalg” altid med. Skriv, om muligt, om forskelle mellem lægemidlerne i gruppen. Markér,
hvis du ønsker, at der skal henvises til referencer eller linkes til andre relevante afsnit i Medicin.dk, fx andre lægemiddelgrupper, sygdomsbeskrivelser eller lignende.
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Hvis du skriver/redigerer et meget kort afsnit, er det ok, at du skriver teksten uden overskrifter. Indholdet
i teksten skal dog være struktureret efter rækkefølgen nedenfor.
Indledning
Beskriv kort kliniske tilstande, hvor lægemidlerne i gruppen bruges. Inddel lægemidlerne, og beskriv eventuelle farmakodynamiske forhold eller farmakokinetiske forhold, hvis du vurderer, det har særlig betydning.
Farmakodynamik
Beskriv, hvad der kendetegner lægemiddelgruppen. Beskriv forskellene mellem lægemiddelstofferne i
gruppen.
Farmakokinetik
Beskriv, hvad der kendetegner lægemiddelgruppen. Beskriv forskellene mellem lægemiddelstofferne i
gruppen.
Anvendelsesområde
Beskriv, i hvilke situationer lægemidlerne bruges, og om der er forskelle mellem lægemiddelstofferne i
gruppen.
Ikke-registreret brug af lægemidler: Hvis du synes, det er relevant at anbefale brug af et lægemiddelstof
ud over den/de indikation(er), lægemidlet er registreret til, skriver du det her under overskriften ”Andre
anvendelsesområder”. Vær opmærksom på, at du i disse tilfælde skal anføre et doseringsforslag og inkludere mindst to referencer, der dokumenterer både indikation og dosering. Desuden skal både forfatter og
referent(er) være enige.
Behandlingsvejledning
Beskriv, hvordan ”den gennemsnitlige patient” skal behandles. Vejledningen skal være praktisk orienteret
til den klinisk arbejdende læge. Skriv, hvis der er forholdsregler for specielle grupper af patienter, fx ældre, børn og patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Indsæt, hvis det er muligt, referencer eller
link til nationale eller internationale guidelines, fx Medicinrådet, behandlingsvejledninger fra medicinske
selskaber, nationale behandlingsvejledninger (NBV) eller internationale guidelines. Indsæt også gerne
links internt til relevante sider i Medicin.dk.
Præparatvalg
Nævn det lægemiddelstof, der bruges i standardsituationen. Hvis der ikke er effekt- eller bivirkningsmæssige forskelle, dvs. at det kun er prisen, der afgør præparatvalget, så skriv: ”Ingen væsentlige præparatforskelle. Billigste præparat kan vælges.”

Doseringsforslag
Beskriv principper for doseringen, fx ”Initialt lav dosering, som langsomt øges”, og skriv, hvis det er indiceret at måle plasmakoncentrationer løbende eller inden opstart af behandlingen.
Skriv, hvis der er forskel på dosering afhængig af, hvilken indikation der ligger til grund for behandlingen.
Den konkrete dosis for hvert enkelt lægemiddel fremgår af præparatbeskrivelsen.
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Graviditet
Afsnittet skrives af specialkonsulent overlæge, professor, ph.d. Per Damkier, Afdeling for Klinisk Biokemi
og Farmakologi, OUH. Har du kommentarer til teksten, er du velkommen til at skrive det, så vurderer og
videreformidler sekretariatet dine kommentarer. Læs mere om graviditetstekster i medicin.dk.
Amning
Afsnittet skrives af specialkonsulent overlæge, professor, ph.d. Per Damkier, Afdeling for Klinisk Biokemi
og Farmakologi, OUH. Har du kommentarer til teksten, er du velkommen til at skrive det, så vurderer og
videreformidler sekretariatet dine kommentarer. Læs om amningstekster i medicin.dk.
Kontraindikationer
Beskriv overordnede kontraindikationer. Fremhæv, hvis der er forskelle mellem lægemiddelstofferne i
gruppen.
Forsigtighedsregler
Beskriv overordnede forsigtighedsregler. Fremhæv eventuelle forskelle mellem lægemiddelstofferne i
gruppen.
Bivirkninger
Start med at beskrive klinisk betydende bivirkninger, der er karakteristiske for gruppen. Fx bivirkninger,
hvor erfaringen viser, at behandlingen hyppigt stoppes pga. bivirkninger. Eller bivirkninger, der kræver
intervention, for at behandlingen kan fortsætte.
Beskriv, hvis der er relevante forskelle inden for gruppen. Alle enkeltbivirkninger beskrives i præparatbeskrivelserne. Læs generelt om bivirkninger.
Forgiftning
Skriv kun tekst her, hvis det er særligt klinisk relevant, fx hvis der er tale om en hyppig type forgiftning,
eller hvis behandling af forgiftningen er essentiel (fx forgiftning med paracetamol).
Interaktioner
Beskriv kort vigtige interaktioner på gruppeniveau. Beskriv derefter forskelle mellem lægemiddelstofferne
i gruppen. Interaktioner af betydning for det enkelte præparat fremgår af præparatteksten.
Tilskud
Beskriv, hvis der er tilskudsregler, der er væsentlige i forhold valg af lægemiddelstof.
Referencer
Indsæt højst 10 referencer med links til videnskabelige publikationer
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C) Præparatbeskrivelser
Nye præparatbeskrivelser
Ved markedsføring af helt nye præparater, som er optaget i medicinpriser.dk, og hvor der skal udarbejdes en ny præparatbeskrivelse til medicin.dk, sendes udkast til forfatter på området, eventuelt sammen
med et udtræk af den terapeutiske gruppe, hvis denne kræver opdatering, fx ved præparatvalg.
Nye præparatbeskrivelser udarbejdes af en farmaceut i Medicin.dk’s sekretariat og kommenteres dernæst
af forfatter og redaktion. Specialforfattere varetager afsnittene om ”Graviditet”, ”Amning”, ”forgiftning”,
”Doping” og ”Bloddonorer”. Den endelige præparatbeskrivelse færdiggøres af sekretariat og ansvarshavende redaktør.
Vedrørende ikke-registreret brug af lægemidler: Hvis et lægemiddel anvendes ud over den/de indikation(er), det er registreret til, vil der under overskriften ”Andre anvendelsesområder”, være et link til en
beskrivelse af den ikke-registrerede brug af lægemidlet i den lægemiddelgruppe, det tilhører.
Eksisterende præparatbeskrivelser
Se eksempler på præparatbeskrivelser, fx Corodil® og Apozepam®.
Eksisterende præparatbeskrivelser opdateres løbende af Medicin.dk’s sekretariat og redaktionen, når
myndighederne har godkendt en ny version af et produktresumé, og evt. når et firma (som har det aktuelle lægemiddel) eller en sundhedsprofessionel har forslag til ændringer.
De generiske beskrivelser (på indholdsstofniveau) sendes ud som en del af den årlige revision sammen
med dine afsnit (Sygdomme og Lægemiddelgrupper). Du skal ikke gennemgå præparatbeskrivelserne minutiøst, men hvis der er uoverensstemmelser mellem din beskrivelse af lægemiddelgruppen og præparatbeskrivelsen, beder vi dig gøre opmærksom på det.
Bemærk, at teksterne i Medicin.dk ikke er bundet af det godkendte produktresumé.

Aleksander Krag
Ansvarshavende redaktør
2022
Fakta om Medicin.dk
Medicin.dk udgiver uafhængig information om lægemidler til sundhedsprofessionelle og borgere via hjemmesiderne Medicin.dk - Professionel og Medicin.dk - Borger.
Informationen fra Medicin.dk er integreret i apps, i elektroniske patientsystemer på hospitaler,
i almen praksis, i ca. 50 kommuners omsorgssystemer, fælles medicin beslutningsstøtte (FMB)
og på forskellige sundhedshjemmesider, fx netdoktor.dk og apoteket.dk.
Forfattere og referenter på Medicin.dk - Professionel udpeges af Lægevidenskabelige Selskaber. I alt er knap 300 forfattere og referenter tilknyttet Medicin.dk. Læs mere om Medicin.dk.
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