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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 Dan-

mark.  

Da teksten, du er referent 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 fag-

område. 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. 
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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 - Professio-

nel 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 returne-

rer 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 for-

fatteren og en eller flere referenter ikke kan blive enige, udarbejder Medicin.dk’s redaktion et tekstfor-

slag.  

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 specialforfat-

ter. 

 

Tekstarbejdet i praksis  

Alt manuskriptarbejde foregår i et elektronisk dokumenthåndteringssystem, dok.dli.dk. Af hensyn til do-

kumentation af, hvordan Medicin.dk’s tekster udarbejdes, er det vigtigt, at alle redigerer i dokumenthånd-

teringssystemet.  

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. 

Hvis du, uden for den årlige revision, har kommentarer til de afsnit, du er ansvarlig for, kontakter du se-

kretariatet. Den ansvarlige farmaceut vil derefter sende dig de afsnit, det drejer sig om i dokumenthånd-

teringssystemet, så du kan indsætte de relevante ændringer.  

Vær opmærksom på, at der er tre forskellige typer tekster, som gennemgås i de følgende, du skal tage stil-

ling til. 

Du er altid velkommen til at tage kontakt til den farmaceut, der er din kontaktperson i redaktionssekreta-

riatet, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Ring på tlf. 3927 4488 eller mail til kontakt@medicin.dk. 

 

 

A) Beskrivelser af sygdomme/behandlingsvejledninger 

Fokus i en sygdomsbeskrivelse er primært på, hvordan sygdommen eller symptomerne behandles.  

 

https://dok.dli.dk/
mailto:kontakt@medicin.dk
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Referentens opgave: Du skal gennemgå manuskriptet og kommentere det faglige indhold. Hav særligt fo-

kus på afsnittet vedrørende ”Behandlingsvejledning”.  

Hvis du har tilføjelser, er uenig eller har kommentarer til indholdet, skal du ikke rette direkte i manu-

skriptet, men kommentere ved at bruge funktionen ”Indsæt kommentar” i Word. Dine kommentarer 

og forslag skal være dokumenterede og konkrete. 

Se eksempler på sygdomme: Hypertensio arterialis og Søvnløshed 

 

B) Beskrivelser af lægemiddelgrupper 
I en lægemiddelgruppe beskrives gruppen af analoge lægemidler, der bruges mod samme indikation. 

Dvs. fx lægemidlernes vigtigste egenskaber, og hvordan de bruges mod den pågældende sygdom el-

ler symptom. Præparatvalg inden for gruppen beskrives her.  

Referentens opgave: Du skal gennemgå manuskriptet og kommentere det faglige indhold. Hav sær-

ligt fokus på afsnittet vedrørende ”Præparatvalg”.  

Hvis du har tilføjelser, er uenig eller har kommentarer til indholdet, skal du ikke rette direkte i manu-

skriptet, men kommentere ved at bruge funktionen ”Indsæt kommentar” i Word. Dine kommentarer 

og forslag skal være dokumenterede og konkrete.  

 

Vedr. ikke-registreret brug af lægemidler: Hvis forfatteren har fundet det relevant at anbefale brug af 

et lægemiddel ud over den registrerede indikation, beskrives det her i afsnittet ”Anvendelsesområ-

der” under overskriften ”Andre anvendelsesområder”. Vælger forfatteren at beskrive ”Andre anven-

delsesområder”, kræves to referencer, der dokumenterer både indikation og doseringsforslag. Desu-

den kræves enighed mellem forfatter og referenter.  

Se eksempler på lægemiddelgrupper: ACE-hæmmere og Benzodiazepiner 

 

 

C) Beskrivelser af præparater  

1. Nye præparatbeskrivelser: 

Referentens opgave: Som referent modtager du kun nye præparatbeskrivelser til gennemsyn i de 

tilfælde, hvor præparatbeskrivelsen indeholder ændringer eller information, der får indflydelse på 

beskrivelsen af lægemiddelgruppen eller sygdomsbeskrivelsen, som præparatet er relateret til.  

 

2. Eksisterende præparatbeskrivelser: 

Referentens opgave: Du modtager præparatbeskrivelserne som Generiske beskrivelser (på indholds-

stof-niveau) i forbindelse med den årlige revision, sammen med de tilhørende afsnit (Sygdomsgrup-

per og Lægemiddelgrupper). Du skal gennemgå manuskriptet og kommentere det faglige indhold.  

Hvis du har tilføjelser, er uenig eller har kommentarer til indholdet, skal du ikke rette direkte i manu-

skriptet, men kommentere ved at bruge funktionen ”Indsæt kommentar” i Word. Dine kommentarer 

og forslag skal være dokumenterede og konkrete.  

http://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318336
http://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318149
http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/96500
http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/239010
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Se eksempler på præparatbeskrivelser: Corodil® og Apozepam® 

Bemærk, at teksterne i Medicin.dk ikke er bundet af det godkendte produktresumé.  

 

Aleksander Krag 

Ansvarshavende redaktør 

2021 

 

 

http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1428
http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/630

