Gads Forlag – en attraktiv samarbejdspartner for
forfattere til sundhedsfaglige bøger!
Har du lyst til at skrive en bog?
- eller har du en god idé til en bog, som andre kunne skrive til de sundhedsfaglige uddannelser? Så kontakt
forlagsredaktører An-Magritt Erdal eller Christl Fandt Hansen i den sundhedsfaglige redaktion på Gads
Forlag.
Gads Forlag profilerer sig markant ved at udgive lærebøger af høj kvalitet til de sundhedsfaglige
uddannelser. Derfor er vi som forlagsredaktører også interesseret i at samarbejde med dig, hvis du har lyst
til at blive forfatter af bøger til SOSU-uddannelserne eller de sundhedsfaglige
professionsbacheloruddannelser. Inden for disse uddannelser udgiver vi primært til sygeplejersker, men
bøger med et mere tværprofessionelt sigte, der kunne være interessante for fysioterapeuter,
ergoterapeuter, radiografer eller jordemødre, kan også ligge inden for forlagets udgivelsesområde.
Med denne information vil vi gerne give dig en forestilling om, hvordan Gads Forlag kan være
sparringspartner for dig i processen fra idé til færdig bog.
Effektivt samarbejde mellem forfatter og forlag
En forfatter skal kunne koncentrere sig om, at det faglige niveau i manuskriptet bliver af så høj kvalitet som
muligt. Forlaget tager sig af det redaktionelle.
Vi har tilsammen arbejdet med sundhedsfaglige uddannelser og udgivelser i mange år og har en
opdateret viden om disse uddannelser. Det betyder, at vi kan indgå i den faglige diskussion omkring
sundhedsfaglige emner. Ligger dit fag i udkanten af vores kompetenceområde, tilknytter vi en ekstern
redaktør for at sikre, at du får en sparringspartner med faglig indsigt.
Vi er som forlagsredaktører tovholdere for hele forløbet omkring udgivelsen af din bog.
Forlagsredaktøren sørger for produktionsplan, kontrakter, korrekturgang, omslag til bogen, markedsføring
m.m.
For at forberede dig på og lette dette samarbejde, ligger der en skrivevejledning til forfattere på
hjemmesiden http://gad.dk/Sygepleje. Der kan du læse meget mere om hele processen med udgivelse af
en bog, og hvordan du udformer et manuskript.
Gads Forlag satser på kvalitet
Gads Forlag lægger vægt på, at vore udgivelser er skrevet i et godt og korrekt sprog. Når du modtager 1.
korrekturen af din bog, behøver du ikke starte fra bunden med at læse korrektur på bogstaver. Forlaget
sørger for, at manuskriptet bliver læst af en professionel korrekturlæser. Så kan du koncentrere dig om at
læse korrektur på indhold og læsbarhed.
Ligeledes står forlaget for at udarbejde stikordsregistret, men du markerer selv de ord, du ønsker
opsamlet til registret i forbindelse med 1. korrektur, fx med en gul markørpen.
Layout og omslag er meget vigtige for, at en lærebog virker indbydende. Men layoutet har også en
selvstændig værdi, fordi opsætning af og illustrationer i teksten kan understøtte læring. Vi kan som
forlagsredaktører være inspiratorer på dette område og har det endelige ansvar for layout, lige som vi

samarbejder med en grafiker om, at omslaget til bogen kommer til at indramme bogens indhold på en god
måde, såvel med sit grafiske udtryk som med en interessevækkende bagsidetekst.
Effektiv markedsføring
Længe før din bog udkommer, tilrettelægger Gads Forlag en målrettet markedsføringsstrategi i samråd
med dig.
Der kan være tale om annoncer, men oftest markedsfører Gads Forlag lærebøger ved direkte kontakt
med målgruppen. Vi udsender et antal frieksemplarer til fordeling blandt biblioteker og undervisere på de
uddannelser, der er bogens målgruppe, og vi sender anmeldereksemplarer til relevante fagtidsskrifter.
Som noget særligt deltager vi som forlagsredaktører ofte med bogudstillinger på faglige konferencer
og temadage for at være i direkte dialog med de personer, der er eller kunne blive brugere af forlagets
bøger. Det betyder, at rigtig mange får chancen for at få din bog i hånden.
Hvis salget af bogen går så godt, at der er grund til en ny udgave af bogen
- så står Gads Forlag klar til at levere det færdige, ombrudte manus i en Word-udgave, så du kan gå i gang
med ajourføring og revision på den mest effektive måde.
Konkurrencedygtigt forfatterhonorar
Når Gads Forlag accepterer at udgive din bog, indgår du en kontrakt med forlaget, som bl.a. sikrer dig et
forfatterhonorar, der er i overensstemmelse med generelle markedsvilkår herfor.
Når din bog udkommer, modtager du et garantihonorar svarende til en procentdel af oplaget ifølge din
kontrakt; dette honorar er dit, uanset hvordan salget af bogen går.
Som ekstra honorar får du ved udgivelsen nogle frieksemplarer, som du kan give til kolleger og venner.
Gads Forlag vil gerne samarbejde med kreative og fagligt dygtige forfattere
Vi prøver at gøre det attraktivt at være tilknyttet Gads Forlag ved at give vore forfattere nogle særdeles
gode og konkurrencedygtige vilkår.
Har du spørgsmål, eller har du en idé til en lærebog til sundhedsfagene, er du meget velkommen til at
kontakte os. Ring eller mail til:
Forlagsredaktører An-Magritt Erdal og Christl Fandt Hansen
Tlf: 77 66 60 00, mail: ame@gad.dk og 77 66 60 74, mail cfh@gad.dk

