
Artikelskabelon til projektdatabasen på www.apoteksudvikling.dk 
 
Alle slags projekter inden for apotekspraksis kan formidles via projektdatabasen - f.eks. projekter 
om implementering på apoteket, procesbeskrivelser, kvalitetsundersøgelser, større undersøgelser 
udført på flere apoteker, og videnskabelige undersøgelser. Det væsentlige i forhold til formidling i 
databasen er, at der er gjort nogle overvejelser i forbindelse med, forberedelse og udførelse af, 
projektet, som gør at artikelskabelonen kan udfyldes.  
De forskellige elementer i artikelskabelonen er nøje udvalgt, for at sikre at projekterne har en vis 
standard, og at relevant viden i forhold til det beskrevne projekt videreformidles. Det er tilsigtet at 
elementerne er tæt på indholdet af en videnskabelig undersøgelse. Vi har lagt vægt på at have en 
praktisk tilgang til artiklen, og nedtonet det teoretiske. 
Artikelskabelonen fungerer ved at hvert punkt udfyldes. Der er en begrænsning på resumeet på 350 
ord, og på selve beskrivelsen af projektet på 3500 ord, samt højst fire figurer og/eller tabeller. 
Vægtningen af de forskellige afsnit er op til forfatterne. 
Større projekter kan med fordel formidles som flere uafhængige artikler. Tænk i den forbindelse på 
hvad det er for en historie der skal fortælles til andre. 
Når en artikel formidles på www.apoteksudvikling.dk skal der underskrives en forfatterskabs-
erklæring. Formålet med den er at forfatterne overgiver deres ophavsret på den fremstillede artikel 
samt de vedhæftede dokumenter, til Apoteksudvikling. Det forhindrer dog ikke at du publicerer den 
beskrevne undersøgelse på anden vis, ej heller til andre tidsskrifter, eller på andre sprog. Udover 
overgivelse af ophavsretten, skal du også erklære at undersøgelsens resultater ikke er påvirket af en 
interessekonflikt.  
Alle forfattere skal underskrive erklæringen, den findes som et selvstændigt dokument på 
hjemmesiden (denne er endnu ikke fremstillet, juli 2008). 
 
Titel  
(Max. 120 tegn). 
 
Forfattere  
(Navn(e), uddannelse, ansættelsessted, e-mailadresse på en eller flere af forfatterne, samt angivelse 
af hver der er den korrespondanceansvarlige forfatter).   
 
Projektperiode 
(Hvornår er projektet udført). 
 
Søgeord  
(Skriv 5-10 ord). 
 
Resumé  
(Max. 350 ord). 
Formål:  
Metode:  
Dataindsamling:  
Resultater:  
Konklusion:



 
Den tekst du selv skriver, må højst fylde 3500 ord eksklusiv figurer og tabeller, materialer, og 
referencer. Der må højst anvendes fire figurer og/eller tabeller i artiklen. 
 
Introduktion  
(Fortæl om baggrunden for projektet og hvorfor dette projekt er interessant og nødvendigt at arbejde 
med, henvis til relevant litteratur). 
 
Formål 
(Hvad vil du/I opnå med at arbejde med projektet; f.eks. hvilke ændringer eller hvilken viden 
ønskes). 
 
Målgruppe 
(Hvem er målgruppen for det der arbejdes med i projektet). 
 
Undersøgelsesspørgsmål 
(Hvilke spørgsmål ønskes besvaret gennem dette projekt, kan eksempelvis opstilles som en 
problemformulering med tilhørende problemstillinger). 
 
Resumé af litteraturstudie 
(Kort beskrivelse af relevant litteratur; f.eks. om arbejdsmetoden, søgedatabaser, eller tidligere 
undersøgelser, husk litteraturhenvisninger). 
 
Baggrundsviden om projektstedet 
(Kort beskrivelse af forhold på projektstedet der er relevant for projektet, så andre kan se hvilke 
rammer projektet er udført i – f.eks. arbejdsrutiner, stort/lille apotek, by/land, antal personaler, 
indretning, organisering, personalets kompetencer, karakteristik af kunder). 
 
Dataindsamling 
(Beskriv om dataindsamlingen er kvalitativ eller kvantitativ. Beskriv hvilke metoder der er benyttet 
– f.eks. observationer, registreringer, eller interviews). 
 
Datagrundlag 
(Beskriv hvem der har deltaget i projektet og hvordan de er udvalgt - f.eks. hele apotekets faglige 
personale i alt 10 personer, fire apoteker med mindst 10 ansatte udvalgt tilfældigt ved lodtrækning, 
eller undersøgelsen er randomiseret). 
 
Den praktiske udførelse af projektet 

(Beskrivelse af det praktiske forløb med projektet. Hvem gjorde hvad, hvornår og hvordan. Tænk 
på her at det skrives så præcist at andre vil kunne gennemføre et lignende projekt). 
 
Dataanalyse 
(Beskriv her hvordan du har bearbejdet data, så de kan bruges som et resultat). 
 
Resultater 
(Hvad er svaret på undersøgelsesspørgsmålene). 
 
 



Diskussion 
(Diskuter om resultaterne er pålidelige. Passer projektets resultater med andres resultater – eventuelt 
også resultater fra andre sektorer? Diskuter i hvor høj grad projektets formål samt 
undersøgelsesspørgsmål er opfyldt. Er der dukket ny viden eller nye problemer op under arbejdet 
med projektet?). 
 
Evaluering 
(Beskriv hvordan projektet er evalueret og hvad evalueringen viser. Her med fokus på selve 
projektet, hvad gik godt og hvad gik skidt, kom gerne her med forslag til hvad der skulle være gjort 
anderledes ). 
 
Konklusion 
(Konklusionen er en beskrivelse af svaret på undersøgelsesspørgsmålene. Er 
undersøgelsesspørgsmålene skrevet op som en problemformulering med tilhørende 
problemstillinger, er det svaret på problemformuleringen der skal stå her. Beskriv også om formålet 
er blevet opfyldt). 
 
Perspektivering 
(Hvilke perspektiver har projektet - f.eks.: Kan den med fordel udbredes til alle apoteker og hvilke 
konsekvenser ville det have? Rejser projektet nye spørgsmål, som man selv eller andre bør 
undersøge fremadrettet? Hvilken potentiel betydning på sigt kan resultaterne have for samfundet, 
apotekerne, patienterne osv.).  
 
Omkostninger og finansiering 
(Tid, penge osv.). 
 
Materialer 
(F.eks. rapport, manual, skemaer til dataindsamling, projektoplæg eller lignende materiale der er 
fremstillet i forbindelse med projektet, der kan vedhæftes artiklen. Det er vigtigt at der kun 
vedhæftes materiale du selv har fremstillet, ellers henvises til den oprindelige kilde). 
 
Formidling 
(Er dette projekt formidlet andre steder).  
 
Referencer 
(Referencer udformes efter retningslinjer angivet af Vancouver-gruppen, konkrete eksempler vil 
være tilgængelige på hjemmesiden når databasen åbner). 


