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Hvordan skrider projektet frem? 

 

Redaktørgruppen har kontakt med alle forfatterteams og alle er i gang med skriveprocessen. 

Nogle teams er stadig i planlægningsfasen mens andre er langt med at skrive. Vi er glade for, 

at I alle er så relativt hurtigt tilbage i sporet efter den betragtelige Corona forstyrrelse vi havde 

henover forår og sommer. 

På trods af en ihærdig indsats er det desværre ikke lykkedes os at samle forfatterkræfter til et 

kapitel om sygepleje til traumepatienten. Oversygeplejerskerne drøfter mulige løsninger når de 

mødes i november. 

 

Fagfællebedømmelse 

 

Det er tid til at sammensætte hold af fagfællebedømmere. Til hvert kapitel får vi brug for to 

kompetente klinikere med et skarpt øje for hvad der er relevant viden for sygeplejestuderende 

og nyansatte sygeplejersker i det ortopædkirurgiske speciale. Der vil blive udarbejdet en 

skabelon der kan tages udgangspunkt i.  

Så har du mod på og evner til at bidrage som fagfællebedømmer skal du lave en aftale med 

din oversygeplejerske. Tilbagemelding sendes af oversygeplejersken til Gitte Schmidt 

(gittsm@rm.dk). Deadline er d. 30. oktober 2020. 

  

Nyt medlem i redaktionsgruppen 

 

Pia Kjær Kristensen har fået andet arbejde og er derfor udtrådt af redaktionsgruppen. I stedet 

er Karen Schmøkel trådt ind i gruppen. 

Karen er ansat på Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenheden Midt som leder af 

Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi. 

 

 

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, Karen Schmøkel (Regionshospitalet Horsens) karen.schmokel@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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