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PROGRAM FOR DAGEN  
 
 9.30-10.00 : Velkomst og morgenkaffe  
 Baggrund for projektet v. redaktionsgruppen 
  
 10.00-10.30: Erfaringer fra forfatterteamet til kapitlet om sygepleje til 

patienten opereret i ryggen  
 

 10.30-11.00: Roller i forfatterteamet. Aftaler om bla. 
forfatterrækkefølge med teamets tilknyttede redaktør  

 
 11.00-12.00: Introduktion til dokumenterne "Information til 

forfatterteams" og" Vejledning til kapitlet" - Arbejde i teams  
 

 12.00-13.00: FROKOST/”walk and talk”  
 
 13.00-14.00: Kaffe og chokolade. Aftaler om opstart i forfatterteams. 

Hvordan kommer vi godt i gang? – opsamling afklaring af fælles 
spørgsmål  

 
 Kl. 14: Tak for i dag 
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Redaktionsgruppen 

  
 Gitte Schmidt (AUH) - projektleder  

 Winnie Schmelling (Bispebjerg Hospital)  

 Trine Tvedegaard Jakobsen (Sjællands 
Universitetshospital, Køge)  

 Charlotte Myhre Jensen (OUH) 

 Karin Bundgaard Mikkelsen (AaUH)   

 Pia Kjær Kristensen (Regionshospitalet Horsens)  
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Finansiering af E-bogen 
 
Oversygeplejerske-gruppen  
 
 
VIDOKS 
 
 
FSOS  
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Opstart 

• Fælles opstartsmøde i Odense 28. februar 2020 

• Planlægning af skriveprocessen, f.eks. møder, hvor, hvornår, hvor ofte 

• Fordeling af roller og opgaver i henhold til kompetencer i teamet 

Kapitlets indhold  

• Teamet drøfter hvilket indhold der skal være i kapitlet. Se ”Vejledning til 
kapitel” 

• Der kan evt. konfereres med redaktør  

Litteratursøgning  

• Søge relevant forskningsbaseret litteratur i form af publikationer, nationale 
vejledninger osv. Se vejledninger til litteratursøgning  

Skriveproces  

• Forfatterteamet organiserer, med reference til de kompetencer der er i 
teamet, hvem og hvor meget hver enkelt forfatter skriver    

Intern 
korrekturrunde i 
forfatter teamet  

 

• Forfatterteamet læser korrektur på kapitlet 

• Kapiteludkast sendes til 1. korrekturrunde hos redaktøren 
 

Illustration af skriveproces   



1. 
korrekturrunde  

Kapitelredaktør 

• Kapiteludkast sendes 
til redaktøren af 
kapitlet mhp 
gennemlæsning og 
kommentarer 

• Kapiteludkast 
returneres til 
forfatterteam 

2. 
Korrekturrunde 

Forfatterteam  

•  Forfatterteam tilretter 
kapiteludkastet i 
henhold til 
kommentarer 

• Kapiteludkast 
returneres til redaktør  

3. 
Korrekturrunde 

Fagfællebedømmelse 

• Kapiteludkast 
videresendes af 
redaktør til 
fagfællebedømmelse 

• Kapiteludkast 
returneres  efter 
fagbedømmelse til 
redaktør 

4. 
korrekturrunde  

Redaktørgruppen 

• Redaktørgruppen 
gennemlæser mhp 
gennemgang af 
kommentarer 

• Evt til revidering i 
forfatterteam  

• Endelig godkendelse 
af kapitel 

Endelig udgave 
af manuskript 

• Endelig opsætning af 
kapitel af sekretær 

• Udgivelse af 
manuskript på 
VIDOKS.dk 

Illustration af korrekturproces   



Tidslinje 

 

http://www.vidoks.dk/2097.aspx  
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