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Som klinisk sygeplejespecialist i Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg, har 
jeg valgt siden starten af min ansættelse at været medlem af FSOS. Det har 

giver mig mange spændende faglige oplevelse på temadage og konferencer. 
Derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at jeg ville gøre alt for at deltage i ICON 

2019. Jeg søgte om friplads ved FSOS, som jeg var så heldig at få. 
 

ICON - International Collaboration of Orthopaedic Nursing - er en international 
organisation for ortopædkirurgisk sygeplejersker. På konferencen deltog i alt 

195 sygeplejersker fra 11 nationer fra bl.a. Hongkong, Irland, Australien og 
USA.  

 

Det var et meget alsidigt og spændende program med posters og oplæg fra 
ind-og udland, omhandlende mangeartede ortopædkirurgiske forsknings- og 

udviklingsprojekter. Trods alsidigheden var der mange der belyste forskellige 
aspekter af sygepleje til sårbare patienter med bl.a. hoftenære lårbensbrud og 

amputations patienter.  
 

Mine take-home messages var følgende, som jeg vil være med til at arbejde 
med og løfte i egen afdeling;  

 Øget fokus på patienternes ernæring under indlæggelsen, at vi bliver 
mere beviste om, at ernæringsregistrere og handler herpå 

 Bedre til at undgå at vores patienter udvikler delir, og hvis de bliver 
delirøse sikre, at de bliver undersøgt for mulige infektioner, og at de 

skærmes og får deres basale behov dækket 
 Optimering af amputationsforløbet, for at tilgodese at vi i samarbejde 

med patienten og kommunen tilbyder det patienterne har behov for i 

forhold til, at patienten skal leve et liv som amputeret efter udskrivelsen 
 

Jeg er meget imponeret over det engagement alle oplægsholder udviste, i 
forhold til hvert deres forsknings og udviklingsområde. De er alle på 

forskelligvis dedikerede i deres arbejde med at fremme udviklingen at 
sygepleje til gavn for den ortopædkirurgiske patient. 

 
Konferencen har til fulde indfriet mine forventninger. 

Mange tak for en meget inspirerende konference. 
 

Med venlig hilsen 
Britt Løvendahl 
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