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Baggrund 

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.dks information integreret i elektroniske patientsystemer på hospitaler, i almen 

praksis, i omsorgssystemer og på forskellige sundhedssites. 

 

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

henvender sig til sundhedsprofessionelle. 

 

Da teksten skal anvendes 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 » redaktion og er opdateret af 

forfatter. 

Når du har afleveret den færdige tekst, vil teksten blive tilpasset af forfatter. 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. 

 

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

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

"Søvnløshed". I disse afsnit angives bl.a. behandlingsvejledninger. 

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

Disse tekster beskriver et enkelt eller en gruppe af lægemidler, deres vigtigste 

egenskaber og deres anvendelsesområde. Endvidere indeholder afsnittene en 

omtale af "præparatvalg" inden for gruppen. 

 Præparatbeskrivelser. En standardiseret beskrivelse af alle markedsførte 

lægemidler i Danmark. Beskrivelsen er opbygget efter samme princip som 

beskrivelsen i » Sundhedsstyrelsens produktresumé for det enkelte lægemiddel. 

Teksten er dog ikke nødvendigvis den samme som i produktresumeet. Teksten 

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
http://www.produktresume.dk/docushare/dscgi/ds.py/View/Collection-96


 

 

 

 2 

på pro.medicin.dk skal afspejle anvendelsen i Danmark. Felterne » "Graviditet" 

og "Amning" udarbejdes af specialist efter helt fastlagte kriterier. 

Ikke alle sygdomme/symptomer har et sygdomsafsnit. I mange tilfælde er en kort 

generel sygdomsbeskrivelse eller beskrivelse af problemets omfang indbygget i 

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

lægemidler har en begrænset rolle i behandlingen. 

 

Sygdoms/symptomafsnit og lægemiddelafsnit skrives af forfattere, der ligesom 

referenter udpeges af de » lægevidenskabelige selskaber. Nye præparatbeskrivelser 

udarbejdes i samarbejde mellem » sekretariat (bestående af farmaceuter), » redaktion 

og forfatter. Vedligeholdelse og opdatering af præparattekster varetages af sekretariat 

og redaktion. 

 

Referentarbejdet i praksis 

 Al manuskriptarbejde foregår i et elektronisk dokumentflow. 

 Til alle manuskripter er tilknyttet en farmaceut fra sekretariatet. Denne 

farmaceut er referentens primære kontaktperson. 

 Til alle manuskripter er også tilknyttet redaktør og forfatter, men af hensyn til 

dokumentation af referentarbejdet er det vigtigt, at arbejdet udføres i det 

elektroniske flow. Det udelukker dog ikke, at referenter ved behov kan tage 

direkte kontakt til farmaceut, redaktør eller forfatter. 

 Referent modtager manuskriptet via sekretariatet, når manuskriptet har været 

hos forfatter. 

 Referent gennemgår manuskriptet og kommenterer efter behov. Kommentarer 

anføres ved brug af funktionen "Indsæt kommentar" i Word. Referent bør ikke 

rette direkte i manuskriptet, men kommentarerne og evt. rettelsesforslag må 

gerne være med konkrete forslag. 

 Referent gennemgår "Sygdoms/symptomafsnit" og "Lægemiddelafsnit". 

Sekretariat og redaktion er ansvarlige for at "Præparattekster" efterfølgende 

tilpasses, så der er overensstemmelse mellem disse og de øvrige afsnit. 

 Referent har særlig fokus på afsnit med "Behandlingsvejledning" eller 

"Præparatvalg". 

 Efter referents gennemgang tilpasses manuskript af forfatter, og evt. uenighed 

mellem forfatter og referent afklares. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 

teksterne på pro.medicin.dk gerne må afspejle evt. faglig uenighed på et 

område. 

 Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem forfatter og referent, udarbejdes 

tekstforslag af redaktør. 

Erfaringerne med referentordningen er meget positive. I de fleste tilfælde kan 

referenterne umiddelbart acceptere det centrale indhold i forfatterteksterne, men 

konstruktive forslag til ændringer bidrager til at højne informationsværdien og klarheden 

http://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/317943#a000
http://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/317943#a000
http://www.selskaberne.dk/portal/page/portal/LVS/Forside
http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/57#a000
http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/54#a000
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i teksterne. I de tilfælde, hvor der er uenighed mellem forfatter og referent, lykkes det 

oftest at finde løsninger, som begge parter bliver tilfredse med. 

 

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

produktresumeer. 

 

Henrik Friis 

Ansvarshavende redaktør 
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