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Vejledning til oprettelse af bruger 
Velkommen til Dansk Tidsskrift for Akutmedicin.  

For at oprette dig som bruger på tidsskriftet skal du trykke på topmenupunktet ”Registrér” 
(https://tidsskrift.dk/akut/user/register)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrer 
 Udfylde de obligatoriske felter: Brugernavn, Adgangskode, Fornavn, Efternavn og e-mail 
 ”Tilhørsforhold” kan udfyldes med fx din afdeling og hospital og/eller universitetstilknytning 
 ”Signatur”-boksen giver mulighed for at tilføje en standard signatur som du kan gøre brug af hver 

gang du sender beskeder i tidsskriftets interne system. 
 ORCID iD udfyldes kun hvis du har et, og ønsker det skal fremgå i tidsskriftsammenhæng. 
 ”Biografierklæring” udfyldes med din titel og rang fx post.doc., ph.d., oversygeplejerske eller 1. 

reservelæge 

 

 
Email Validation Required 
Efter du har udfyldt formularen skal du bekræfte din oprettelse via. den mail som bliver sendt til dig på den 
mail du oplyste på siden før. 

Når formularen er udfyldt og du har aktiveret din bruger er du klar til at submitte dit manuskript. 



 

 3 

Log ind på siden 
For at logge ind skal du indtaste dine brugernavn og kode et af to steder.  

1. Trykke på fanebladet ”LOG PÅ” topmenuen som  vist på billedet til venstre nedenfor, hvorpå du kommer til loginsiden som er vist til højre 
nedenfor 

2. Bruge boksene markeret til højre på begge billeder nedenfor 
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Vejledning til submission af manuskript 
For at indsende en artikel skal du 

TRIN 1: START 
Kommentarer til redaktøren (anbefales anvendt): 

 Her skriver du en kort besked til redaktøren (følgebrev/cover letter) 
 Følgebrevet kan fx være 300-400 ord og kan indledes med ”Kære Redaktion, hermed fremsendes manuskriptet [titel]…” 
 Følgebrevet giver dig mulighed for 

o kort at forklare, hvorfor du mener, at manuskriptet har et vigtigt budskab 
o kort at forklare, hvorfor du har valgt at indsende til netop Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 
o fortælle om baggrunden for manuskriptet, hvad du ønsker at formidle, hvorfor, hvem er manus relevant for, aktualitet mv.  
o oplyse om eventuel tidligere publicering af manuskriptet, indsendelse som anden artikeltype, eller andre oplysninger, som kan have 

betydning for vurdering og publicering af manuskriptet 

TRIN 2: UPLOAD INDLEVERET MANUSKRIPT 
Vær opmærksom på at der ikke må fremgå navne på forfattere at manuskriptet jf. sikring af blindbedømmelse. 

Tabeller og figurer osv. skal være inkl. i manuskriptet efter teksten. 

TRIN 3: INDTAST METADATA 
FORFATTERE 
Her har du mulighed for at ændre dine stamdata samt indtaste data for evt. medforfattere 

 ”Tilhørsforhold” skal udfyldes med fx din afdeling og hospital og/eller universitetstilknytning 
 ”Biografierklæring” udfyldes med din titel og rang fx post.doc., ph.d., oversygeplejerske eller 1. Reservelæge 
 Hvis du tilføjer en eller flere forfattere, har du mulighed for at ændre på forfatterrækkefølgen ved at bruge pilene  
 Du skal anføre hvilken forfatter der er kontaktperson (corresponding author) 
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TITEL OG RESUME 
 Titel: Her indsættes titlen på manuskriptet (identisk med titlen i det uploadede manuskript) 
 Resuméet skal indeholde et dansk abstract (250 ord). Afhængig af artikeltype, skal abstractet være struktureret (baggrund, formål, metode, 

resultat og konklusion). Der henvises til manuskriptvejledningen. 
 Det anbefales at indsætte et engelsk abstract i forlængelse af det danske abstract. Det engelske abstract skal også være 250 ord og 

struktureres jf. manuskriptvejledningen. 

INDEKSERING 
Her indsættes 3-6 nøgleord/enmeord/keywords.  

 Såfremt der er indsat engelsk abstract anbefales også engelske keywords 
 Det er valgfrit hvorvidt der vælges engelske eller danske keywords 

Formål med keywords 
 Give læseren et hurtigt overblik 
 Artiklen kan genfindes ved søgning på tidsskriftets hjemmeside, google, andre søgemaskiner 
 Senere indekseres (registrering) i en eller flere databaser 

Anbefalinger til keywords:  
 Vælg generaliserbare termer  
 Ved engelske keywords anbefales opslag i fx MeSH eller CINAHL 
 Undgå lokale eller indforståede termer 
 Du kan få inspiration til at finde specifikke emneord ved hjælp af ordbøger, faglitteratur, din vejleder mv.  

STØTTEINSTANSER 
Her angives taksigelser til fonde, samarbejdspartnere mv.  

 Samarbejdspartnere som allerede fremgår af forfatterlisten skal ikke fremgå her 
 Det anføres hvad den evt. eksterne samarbejdspartner konkret har bidraget med 
 Feltet efterlades tomt, såfremt der ikke er modtaget økonomisk støtte eller anden kollegial støtte til projektet 
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REFERENCER 
Her indsættes den komplette referencelisten fra manuskriptet (copy-paste) 

 Vær opmærksom på kravet om DOI-koder og URL, som anført på Trin 1 

TRIN 4: OVERFØRSEL AF SUPPLERENDE FILER 
Her kan uploades følgende filder 

 Evt appendix og/el. supplerende filer uploades her 
 Evt klinisk foto eller lign til case report uploades her 

Vær opmærksom på at der ikke må fremgå navne på forfattere at materialet jf. sikring af blindbedømmelse. 

o Alle forfattere skal deklarere deres interessekonflikter 
o Ved at udfylde en ICMJE-form erklærer man samtidig sine medforfatterskab og accept af publikation 
o Oplysningerne skal dække de seneste tre år inden indsendelse af manuskriptet. ”ICMJE Uniform Disclosure Form for Potential 

Conflicts of Interest” skal indsendes for hver af manuskriptets forfattere og findes på: http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/. 
o Til Dansk Tidsskrift for Akutmedicin er det tilladt at udfylde den på dansk.  
o Informationerne om interessekonflikter er fortrolige, så længe manuskriptet gennemgår redaktionel vurdering 

TRIN 5: BEKRÆFTELSE 
Når du har uploadet dit manuskript, alle supplerende filer samt indtastet alle metadata trykker du på afslut indsendelse for at indsende dit 
manuskript. 


