
Diskussion  

Der er en række fordele ved at lade lærebogen være 
elektronisk: 
E-bogen er gratis og let tilgængelig for alle. 
Det er let at henvise nyansatte sygeplejersker og 

sygeplejestuderende til relevant litteratur.  
Bogens kapitler kan revideres løbende og der findes ikke 

et lager af papirbøger med ikke-opdateret indhold.  
Bogens kapitler kan suppleres og der kan fjernes kapitler 

der ikke længere findes relevante. 
Det er muligt at lade læserne biddrage til kvalificering 

ved kontinuerligt, via VIDOKS hjemmeside, at indsende 
forslag til næste reviderede udgave af E-bogen. 

I en E-bog kan indsættes link til relevante nationale 
retningslinjer eller lignende. 

Ved at lade dygtige sygeplejersker forfatte kapitler til 
"vores egen" E-bog skal vi ikke længere købe det papir vi 
selv skriver på. 

E-bøger forsvinder ikke i forbindelse med udlån. 
  
At læse i en elektronisk lærebog kræver tilvænning. Nogen 
læsere vil givetvis synes det er rarere med en fysisk bog 
og der kan gå tid inden kendskabet til bogen når ud, men 
fordelene ved at anvende denne form for teknologi til 
vidensdeling opvejer ulemperne. 
 
Konklusion 
Med et bredt funderet, nationalt samarbejde er det muligt 
at udvikle og distribuere en elektronisk lærebog – en E-
bog. E-bogen vil ligge, frit tilgængeligt, på wwwVIDOKS.dk 
og give sygeplejersker let adgang til ny, evidensbaseret og 
klinisk relevant viden om sygepleje til den 
ortopædkirurgiske patient. 
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Baggrund 
Den teknologiske udvikling har muliggjort at udvikle og 
distribuere en elektronisk lærebog, en E-bog, om sygepleje 
til den ortopædkirurgiske patient.  
Formålet med E-bogen er at sygeplejestuderende og 
sygeplejersker i ortopædkirurgiske afdelinger til enhver tid 
har fri adgang til ny, evidensbaseret og klinisk relevant 
viden til gavn for den ortopædkirurgiske patient. 
 
Metode 
E-bogen udvikles i et samarbejde mellem alle 
ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark og skal ligge, frit 
tilgængelig, på VIDOKS (Videnscenter for ortopædkirurgisk 
sygepleje) hjemmeside.  
En redaktionsgruppe med repræsentation fra alle landets 
fem regioner sikrer struktur og sammenhæng i bogen.  
For at sikre klinisk relevans og evidensbasering 
sammensættes forfatterteams af kompetente klinikere og 
sygeplejersker med akademisk uddannelse. Der lægges 
vægt på en bred faglig og landsdækkende deltagelse. 
.  
Forventede resultater 
E-bogen vil biddrage til en højere grad af evidensbasering  
og ensretning af den ortopædkirurgiske sygepleje i 
Danmark. Sammensætning af forfatterteams giver 
anledning til kompetenceudvikling og vidensdeling på 
tværs af afdelinger i landet. Bogens frie tilgængelighed vil 
øge udbredelsen af viden om sygepleje til den 
ortopædkirurgiske patient. 
 

 
Hvordan får sygeplejersker let 
adgang til viden om sygepleje  
til den ortopædkirurgiske patient? 
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