
Ortopædkirurgiske sygeplejersker bygger bro mellem forskning og praksis 
 
Sygeplejersker med interesse for ortopædkirurgi mødtes onsdag på 
Regionshospitalet Horsens for at bygge bro mellem forskning og praksis. Det gjorde 
de ved at præsentere, diskutere og videndele omkring den nyeste forskning inden for 
ortopædkirurgisk sygepleje.  
 
Mødestedet var i dag fyldt med videbegærlige sygeplejersker fra hele landet. Anledningen var 
et møde i Det Videnskabelige Råd, der er tilknyttet Nationalt Videnscenter for 
Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS). Her mødes rådets medlemmer for at diskutere og 
formidle den seneste viden inden for ortopædkirurgisk sygepleje.  
 
Til dagens møde præsenterede deltagerne videnskabelige artikler for hinanden i en såkaldt 
’artikelrunde’. Senere vil medlemmerne skrive et resumé og lægge artiklerne på VIDOKS’ 
hjemmeside. Det forklarer Pia Kjær Kristensen, der er sygeplejerske og ph.d.-studerende på 
Hospitalsenheden Horsens.  
 
- Artikelrunden sikrer et videnskabeligt input til VIDOKS’ hjemmeside, så det bliver lettere for 
sygeplejerskerne i klinisk praksis at benytte sig af evidensbaseret viden. VIDOKS giver et kort 
resumé på dansk af hvad artiklen handler om, hvad konklusionen er og hvilken betydning det 
kan have for ortopædkirurgisk sygepleje. 
 
Vil bryde barriere  
På den måde kan VIDOKS og hjemmesiden være med til at bryde den barriere, nogle 
sygeplejersker oplever, når de forsøger at oversætte viden fra forskningsartikler til deres egen 
hverdag.  
 
- Det kan godt være en barriere at finde en videnskabelig artikel på engelsk og forstå og 
anvende den viden i praksis. Med VIDOKS’ hjemmeside forsøger vi at bryde denne barriere og 
gøre viden lettere tilgængelig for andre sygeplejersker, fortæller Pia Kjær Kristensen.  
 
VIDOKS blev etableret 1. marts 2012 for at systematisere indsamlingen og formidlingen af 
forskning om ortopædkirurgisk sygepleje. 
 
 
Fakta om VIDOKS: 

• VIDOKS er siden 1. marts 2012 et nationalt videnscenter for ortopædkirurgisk 
sygepleje. 

• Formålet med videnscenteret er primært at indsamle, systematisere og formidle 
forskning og viden om ortopædkirurgisk sygepleje. 

 
Det Videnskabelige Råds opgaver indeholder blandt andet: 

• At gøre opmærksom på kurser og konferencer 
• At udbrede kendskabet til VIDOKS 
• At opfordre andre sygeplejersker til at indgå i netværket 
• At deltage i netværksmøder to gange årligt 
• Derudover indsamler og beskriver medlemmerne fra eget område: 

o Forsknings- og udviklingsprojekter 
o Tiltag inden for kvalitetsudvikling 
o Opgaver og specialer 
o Nyheder 


