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Ny deadline for indlevering af kapitler – 1. marts 2021 

 

Alle forfatterteams mødtes med redaktionsgruppen i Odense d. 28. feb. 2020 til opstartsmøde 

om E-bogen – og det var sørme godt vi nåede det…  

Få dage efter lukkede Danmark som bekendt ned og hospitalerne fik den store opgave at 

omstille sig til at modtage et ukendt antal Corona smittede patienter. Det har kostet meget tid 

og opmærksomhed i hele sundhedsvæsenet og stort set alt andet er blevet sat til side, 

herunder også E-bogens kapitler. Derfor har styregruppen (VIDOKS Centerråd) i samarbejde 

med redaktionsgruppen besluttet at deadline for indsendelse af kapitler udsættes til 1. marts 

2021. E-bogen forventes lanceret i efteråret 2021.  

 

Efter opstartsmødet 

 

Tak til jer alle for deltagelse og stort engagement på dagen. Redaktionsgruppen oplevede at I 

havde en fantastisk energi på opgaven og åbenhed i fællesskaberne der blev etableret i de nye 

forfatterteams. 

Alle teams vil, i nærmeste fremtid, blive kontaktet af den tilknyttede redaktør for en snak om 

hvor langt I er i processen og hvordan den skrider frem. 

 

Generiske beskrivelser af udvalgte sygeplejeområder 

 

Flere af forfatterne gjorde ved opstartsmødet opmærksom på at det kunne være hjælpsomt 

med generiske beskrivelser af udvalgte områder ex. ernæring til den ortopædkirurgiske 

patient. Redaktionsgruppen er i tæt kontakt med forfatterne til rygkapitlet og drøfter hvordan 

sådanne passager kunne se ud. 

Når hverdagen igen tillader det vil vi bede jer påbegynde jeres skriveproces. Hvis I støder på 

områder I kunne ønske beskrevet i fællesskab, så drøft dem med jeres redaktør. Vi samler 

ønskerne og tager dem med i redaktionsgruppen. 

 

På VIDOKS hjemmeside findes uddybende materiale om projektet.  

http://www.vidoks.dk/ 

 

 
 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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