
 
 

Stillingsopslag 
Videnskabelig medarbejder til Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) 

 
Der opslås en stilling som videnskabelig medarbejder i Videnscenter for Ortopædkirurgisk sygepleje 
(VIDOKS). Ansættelsen er på fem timer om ugen og foreløbig et år frem med start 1. august eller  
1. september 2019. 
 
Om stillingen  
Sammen med et centerråd, et videnskabeligt råd og en centerleder skal du være med til at 
videreudvikle VIDOKS, hvis formål er at systematisere, formidle og generere forskningsbaseret viden 
om sygepleje til den ortopædkirurgiske patient. VIDOKS er et virtuelt center, som har en hjemmeside 
målrettet sygeplejersker, der ønsker at holde sig opdateret med nyeste viden indenfor 
ortopædkirurgisk sygepleje.  
 
Du skal være med til  

• At være bindeled mellem det videnskabelige råd og VIDOKS ved at organisere, indhente og 
systematisere forskningsbaseret viden i samarbejde med forskningsinteresserede sygeplejersker 
inden for ortopædkirurgien.  

• At administrere og udvikle hjemmesiden, som er den virtuelle portal for VIDOKS 

• At udbrede kendskabet til VIDOKS 

• At planlægge og deltage i møder/aktiviteter i VIDOKS  

• At udføre diverse administrative opgaver  
 
Forventninger  

• Du skal være sygeplejerske med en solid baggrund inden for ortopædkirurgien  

• Du skal have en akademisk videreuddannelse (master eller kandidat) 

• Du skal have arbejdet med forskning eller udvikling 

• Du skal være vant til at læse og kritisk vurdere engelske videnskabelige artikler  

• Du skal være god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt  

• Du skal have erfaring med at organisere og planlægge samt have situationsfornemmelse og 
overblik. 

• Du skal have erfaring med at arbejde med IT, og du må meget gerne have erfaring med 
hjemmesider  

• Du skal vise engagement og brænde for dette tiltag. 

• Du skal selv have en kontorplads/hjemmearbejdsplads  
 
Løn  
Ansættelsen vil basere sig på enten et frikøb eller et tilkøb af dig i din nuværende stilling og 
aflønningen vil derfor være identisk med din nuværende lønramme (inkl. pension og ferie).  
 
Ansøgningsfrist  
Ansøgningsfrist er 1. maj 2019. Ansøgningen sendes til Centerleder Hanne Mainz, hanmai@rm.dk, som 
du også kan henvende dig, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen (mobil 26569767).  
 
Stillingsopslaget udsendes til ortopædkirurgiske oversygeplejersker, til centerrådet og det 
videnskabelige råd. Derudover lægges det på VIDOKS hjemmeside www.vidoks.dk og Facebook 


