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Status på sammensætning af forfatterteams og plan for opstartsmøde 

 

 

Oversygeplejerskerne i de ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark har, sammen med VIDOKS 

og FSOS, besluttet at skabe vilkår for udarbejdelse af en E bog om "sygepleje til den 

ortopædkirurgiske patient". 

Der er nedsat en redaktionsgruppe med repræsentation fra de fem regioner. 

 

Hen over efteråret har mange ortopædkirurgiske afdelinger, bredt nationalt repræsenteret, 

budt ind med mulige forfattere til de respektive kapitler. Vi sammensætter, i skrivende stund, 

forfatterteams på tværs af matrikler med 1-2 deltagere fra hver matrikel. De enkelte 

forfatterteams vil blive kontaktet af redaktionsgruppen vedrørende sammensætning af deres 

team. Enkelte kapitler mangler stadig forfattere – det drejer sig blandt andet om "sygepleje til 

patienter opereret i fod/ankel", så henvend jer endelig hvis I har kompetencer i afdelingen I 

kan byde ind. 

Se vedlagte oversigt over hvilke afdelinger der biddrager til de respektive kapitler. 

 

Næste step 

Slut november mødes forfatterteamet, der skal skrive kapitlet om "Sygepleje til patienter 

opereret i ryggen". Der er repræsentanter fra Silkeborg, Middelfart og Aarhus i gruppen. I 

løbet af de næste måneder forfatter gruppen kapitlet, der skal fungere som et 

inspirationskapitel for de øvrige forfatterteams.  

Herudover testes, den af redaktionsgruppen udarbejdede, kapitelskabelon til kapitlerne.  

 

Fredag d. 28. feb. 2020 inviterer vi til opstartsmøde på Odense Universitetshospital (OUH). 

Her mødes, så vidt muligt, alle forfatterteams med hinanden og med redaktørgruppen. Vi 

anbefaler, at man venter med at skrive, til vi har holdt opstartsmødet i Odense. 

Efter opstartsmødet forløber skriveprocessen frem til august 2020. Alle forfatterteams vil være 

tilknyttet et medlem fra redaktionsgruppen. 

 

På VIDOKS hjemmeside findes uddybende materiale om projektet.  

http://www.vidoks.dk/ 

 

 

Redaktionsgruppen stiller sig desuden gerne til rådighed for spørgsmål. 

 Region Hovedstaden, Winnie Schmelling (Bispebjerg Hospital) Winnie.Schmelling@regionh.dk 

 Region Sjælland, Trine Tvedegaard Jakobsen (Sjællands Universitetshospital, Køge) ttv@regionsjaelland.dk 

 Region Syddanmark, Charlotte Myhre (Odense Universitetshospital) Charlotte.Myhre.Jensen@rsyd.dk 

 Region Midt, Pia Kjær Kristensen (Regionshospitalet Horsens) Pia.Kjar.Kristensen@horsens.rm.dk 

 Region Nordjylland, Karin Bundgaard Mikkelsen (Aalborg Universitetshospital) karin.mikkelsen@rn.dk 

 Region Midt, Gitte Schmidt (Aarhus Universitetshospital) projektleder Gitte.Schmidt@auh.rm.dk 

 

 

På vegne af redaktionsgruppen 

 

Venlig hilsen 

Gitte Schmidt 
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