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Ny deadline 

 

Grundet Covid udsættes deadline endnu en gang.  

Ny deadline for indlevering af kapitler til redaktørgruppens første korrekturlæsning 

er 31. oktober 2021.  

Herefter fagfællebedømmelse og lancering af E-bogen i april 2022. 

Det bliver muligt at indlevere kapitler tidligere. Dette aftales med den redaktør der er tilknyttet 

det enkelte forfatterteam. 

 

Ryg-, fod/ankel- og amputationskapitlet er indleveret 

 

Redaktørgruppen har modtaget de første kapitler og er begyndt første korrekturlæsning. Det 

er en spændende proces. 

 

Generisk kapitel 

 

Et generisk kapitel er under udarbejdelse. Det generiske kapitel kommer til at indeholde 

beskrivelser der gælder alle ortopædkirurgiske patienter. Forfattere og deres redaktører kan 

derfor nu overveje, om der er afsnit i deres kapitel der har generisk karakter og derfor kunne 

beskrives i det generiske kapitel. Redaktøren kan indsende afsnittet til vurdering heraf. 

Deadline for indsendelse er 29. maj-21.  

 

Fagfællebedømmelse 

 

Stor tak til alle som har tilbudt sig som fagfællebedømmer. Det viser sig imidlertid at være 

kompliceret, at få puslespillet med fagfællebedømmere til at gå op. Vi sætter pris på hver 

eneste tilbagemelding fra interesserede fagfæller og deres oversygeplejersker. Vi lover at vi, 

så snart det er på plads, melder tilbage til hver enkelt om deres rolle i forbindelse med 

fagfællebedømmelsen. 

 

Poster om e-bogen på skandinaviske konference 

 

Vi fik mulighed for at fremlægge projektet på den virtuelle konference og fik positive 

tilbagemeldinger fra de andre lande 😊 

 

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 Silkeborg) 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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