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Revisionsdato: 28.11.2014 

 

Generel forfattervejledning til pro.medicin.dk. 

Medicin.dk formidler uafhængig information om lægemidler til sundhedspersonale og 

borgere gennem de to hjemmesider pro.medicin.dk og min.medicin.dk. Desuden er 

medicin.dk’s information integreret i elektroniske patientsystemer på hospitaler, i almen 

praksis, i omsorgssystemer i bl.a. kommuner og på forskellige sundhedssites. 

 

Denne vejledning omfatter alene pro.medicin.dk - den del af medicin.dk, der 

henvender sig til sundhedsprofessionelle. 

 

Da teksten skal bruges i forskellige medier; hjemmeside, app og webservice til 

integration i andres systemer, kræves en ensartet strukturering af stoffet. Teksten 

udarbejdes derfor ud fra en fast skabelon med definerede overskrifter. 

 

Redaktionel proces 

Inden teksten sendes til dig, har den været vurderet i » redaktionen. Der er ofte 

kommentarer eller spørgsmål, som du skal tage stilling til. 

Når du har afleveret den færdige tekst, vil den blive gennemgået af en eller flere referenter 

og af redaktionen. Ved uafklarede spørgsmål/kommentarer får du teksten igen til 

kommentering. 

 

Ved dette års revision trækkes de mange præparatbeskrivelser ud i et selvstændigt flow, 

som først sendes til firmaerne. Opdaterede præparatbeskrivelser kan til enhver tid ses på 

medicin.dk. Hvis du ønsker præparatbeskrivelserne til kommentering, så send os en mail 

og vi genererer et udtræk. 

 

I pro.medicin.dk er der tre hovedgrupper af tekster: 

 Sygdoms/symptomafsnit, eksempelvis » "Hypertensio arterialis" og » 

"Søvnløshed" 

 Lægemiddelafsnit, eksempelvis » "ACE-hæmmere" og » "Benzodiazepiner" 

 Præparatbeskrivelser. 

I det følgende angives vejledninger til de forskellige typer afsnit. 

 

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/54#a000
http://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318336#a000
http://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318149#a000
http://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318149#a000
http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/96500#a000
http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/239010#a000
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1. Sygdomsafsnit 

Ikke alle sygdomme/symptomer skal have et sygdomsafsnit. I mange tilfælde vil en kort 

generel sygdomsbeskrivelse eller beskrivelse af problemets omfang kunne indbygges i 

indledningen til et lægemiddelafsnit, fx ved sjældnere sygdomme og sygdomme, hvor 

lægemidler har en begrænset rolle i behandlingen. Teksten udarbejdes med følgende 

hovedoverskrifter i den angivne rækkefølge: 

 

Indledning  

Ikke en medicinsk lærebog, men alligevel så tilpas omfattende, at det giver læseren en 

baggrund for at forstå og anvende afsnittet "Behandlingsvejledning". Der kan fx 

redegøres for hyppighed af sygdommen eller den kliniske tilstand, epidemiologi og 

diagnostiske kriterier. 

 

Behandlingsvejledning 

Hovedvægten lægges på farmakologisk behandling af "den gennemsnitlige patient": 

 Praktisk anvendelig beskrivelse af behandlingen og dens gennemførelse 

 Behandlingsmål, særlige undersøgelser/kontroller 

 Fordele og ulemper ved de enkelte behandlinger 

 Relevant non-farmakologisk behandling 

 Behandling af særlige patientgrupper (gravide, ammende, børn eller ældre) 

 Så vidt muligt konkrete anbefalinger af behandlingsregimer og terapivalg 

 Referencer (højst 10) og evt. links til guidelines (nationale eller internationale). 

 

2. Lægemiddelafsnit 

Teksten udarbejdes med nedenstående hovedoverskrifter i den angivne rækkefølge. Man 

behøver ikke nødvendigvis anvende alle overskrifter, men ved mere end ét 

lægemiddelstof i gruppen, skal afsnittet "Præparatvalg" altid med. Hvis muligt så omtal 

gerne forskelle mellem lægemidlerne i gruppen. Anfør, hvis der skal henvises/linkes til 

relevante sygdoms/symptomafsnit, lægemiddelafsnit eller indledende afsnit. 

 

Ved afsnit med korte tekster, kan teksten skrives fortløbende uden overskrifter, men i 

den samme rækkefølge som angivet i vejledningen. 

 

Indledning 

Redegør kort for kliniske tilstande, hvor lægemiddelgruppen anvendes, inddeling af 

lægemidlerne og eventuelt farmakodynamiske eller farmakokinetiske forhold af 

væsentlig betydning. 

 

Farmakodynamik 

Beskriv, hvad der kendetegner lægemiddelgruppen, og hvilke betydende forskelle der er 

lægemiddelstofferne imellem. 
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Farmakokinetik 

Beskriv, hvad der kendetegner lægemiddelgruppen, og hvilke betydende forskelle der er 

lægemiddelstofferne imellem. 

 

Anvendelsesområde 

Beskriv, i hvilke situationer lægemidlerne anvendes, og om der er forskelle mellem 

lægemidlerne i gruppen. 

 

Behandlingsvejledning 

Relativt kort og praktisk anvendelig. Vejledningen skal afspejle behandling af "den 

gennemsnitlige patient". Der kan evt. kort nævnes forholdsregler ved specielle 

patientgrupper, fx ældre, børn, patienter med nedsat nyrefunktion eller påvirket 

leverfunktion. Om muligt reference/link til guidelines (nationale eller internationale). 

 

Præparatvalg 

Primært angives det lægemiddel, der anbefales i standardsituationen. Såfremt der ikke 

er effekt eller bivirkningsmæssige forskelle, dvs. det alene er prisen, der er afgørende 

for præparatvalg, anføres: "Ingen væsentlige præparatforskelle. Billigste præparat kan 

vælges". 

 

Doseringsforslag 

Der kan angives principper, fx initialt lav dosering, som langsomt øges, eller hvis det er 

indiceret at måle plasmakoncentrationer. Der kan også her anføres eventuelle forskelle i 

dosering betinget af indikationen. Den konkrete dosis for hvert enkelt lægemiddel vil 

fremgå af præparatteksten. 

 

Graviditet 

Afsnittet varetages af specialkonsulent overlæge, ph.d. Per Damkier, Afdeling for Klinisk 

Biokemi og Farmakologi, OUH. 

 

Amning 

Afsnittet varetages af specialkonsulent overlæge, ph.d. Per Damkier, Afdeling for Klinisk 

Biokemi og Farmakologi, OUH. 

 

Kontraindikationer 

Beskriv overordnede forhold og fremhæv eventuelle forskelle mellem præparaterne i 

gruppen. 

 

Forsigtighedsregler 

Beskriv overordnede forhold og fremhæv eventuelle forskelle mellem præparaterne i 

gruppen. 

 

Bivirkninger 
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Start med klinisk betydende bivirkninger, der er karakteristiske for gruppen, fx 

bivirkninger, der erfaringsmæssigt hyppigt fører til behandlingsophør, eller kræver 

intervention for at behandlingen kan videreføres. Derefter beskrivelse af betydende 

forskelle inden for gruppen. Alle enkeltbivirkninger findes nævnt i præparatteksterne. 

 

Forgiftning 

Anvendes kun, såfremt det findes særligt klinisk relevant, fx på grund af hyppighed eller 

vigtighed af behandling (fx paracetamol). 

 

Interaktioner 

Beskriv kort vigtige interaktioner på gruppeniveau. Derefter beskrivelse af forskelle 

mellem præparaterne i gruppen. Interaktioner af betydning for det enkelte præparat vil 

fremgå af præparatteksten.  

 

Tilskud 

Tilskudsregler, som kan være betydende for valg af lægemiddelstof beskrives her. 

 

Referencer 

Højst 10 referencer. Der kan endvidere indsættes forslag til links, både internt i 

pro.medicin.dk og eksternt til andre internetadresser. 

 

3. Præparatbeskrivelser 

Nye » præparatbeskrivelser udarbejdes af en farmaceut i » sekretariatet og 

specialforfattere ("Graviditet", "Amning" og "Doping"). De nye præparatbeskrivelser 

kommenteres af forfatter, redaktion og farmaceuter i sekretariatet, hvorefter den 

endelige præparatbeskrivelse udformes af sekretariat og » ansvarshavende redaktør. 

 

Bemærk, at teksterne i pro.medicin.dk ikke er bundet af teksterne i » 

Sundhedsstyrelsens produktresuméer. 

 

Henrik Friis 

Ansvarshavende redaktør 

2014 

 

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/151#a000
http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/57#a000
http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/60#a000
http://www.produktresume.dk/docushare/dscgi/ds.py/View/Collection-96
http://www.produktresume.dk/docushare/dscgi/ds.py/View/Collection-96

