
Medlemskab 
Som medlem af FSOS kan du få faglig viden, 

udvikling og refleksion i et kollegialt 

sammenhold på tværs af landsdele og 

landegrænser. 

 

Medlemsfordele 

 Deltage i konferencer og temadage til 

medlemspris 

 Søge friplads til konferencer 

 Søge legat 

 Få indflydelse på det faglige indhold ved 

konferencer og temadage 

 Deltage i FSOS netværksgrupper 

 Udveksle erfaringer på Facebook og 

Instagram 

 Blive opdateret i international 

ortopædkirurgisk sygepleje 

 Blive udpeget af FSOS til nationale  

arbejdsgrupper, styregrupper og faglige råd 

 Mulighed for at få indflydelse på faglige 

høringssvar fra FSOS 

 Deltage i generalforsamling med stemmeret 

 

Medlemskontingent  

300 kr./ år - opkræves én gang årligt. 

Indmeldelse 

www.fsos.dk  

www.dsr.dk/sygeplejersken  

 

 

 

Bestyrelsen 
For mere information: 

www.fsos.dk  

www.dsr.dk/sygeplejersken 

 

Ved spørgsmål mail til: 
fsosbestyrelse@gmail.com 

 

 

Fra venstre: Anne Storgaard, Charlotte Myhre Jensen, Ulla 

Riis Madsen, Anna Lea Luxhøj Lundberg, Gitte Zytphen-

Adeler, Linda Koldsgaard, Susanne Jung og Frederikke 

Ellersgaard 

 

FSOS er et 

aktivt selskab med  
aktive medlemmer og en  
aktiv bestyrelse 

 

 
 
 

FAGLIGT SELSKAB FOR 

ORTOPÆDKIRURGISKE 

SYGEPLEJERSKER 
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FSOS skaber og styrker 

fællesskab og  

formidler viden til udvikling  

af ortopædkirurgisk sygepleje  

til gavn for patienter 

 

Hvad er FSOS? 
 

 

 FSOS afholder nationale og internationale 

konferencer 

 FSOS afholder temadage 

 FSOS har otte landsdækkende 

netværksgrupper indenfor specialerne: 

 Hofte- og knæalloplastik 

 Børn i ortopædkirurgien 

 Skulder og albue 

 Amputation 

 Fod/ ankel 

 Hoftebrud 

 Hånd  

 Ryg 

 

For information om netværksgrupper: 

www.fsos.dk  

www.dsr.dk/sygeplejersken  

FSOS har initieret Nationalt Videnscenter for 

Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS), hvis 

hovedformål er at samle og formidle 

forskningsbaseret viden rettet mod 

ortopædkirurgiske sygeplejersker. 
 

Læs mere på www.vidoks.dk 

 

 

 

 

 
Følg os på: 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aktiviteter 
 

 

 

 FS samarbejder med DASYS om at 

fremme fagligheden og faget 

 FSOS udpeger medlemmer til at deltage i 

nationale og internationale arbejdsgrupper 

relateret til ortopædkirurgisk sygepleje 

 FSOS bidrager til udarbejdelse af nationale 

kliniske retningslinjer og ortopædkirurgiske 

lærebøger 

 FSOS søger at fremme ortopædkirurgisk 

sygepleje ved at indsamle og videregive 

høringssvar fra medlemmerne omkring 

retningslinjer, bekendtgørelser og rapporter 

 FSOS har en repræsentant i Dansk 

Sygepleje Selskabs (DASYS) bestyrelse  

 FSOS samarbejder med de andre faglige 

selskaber i Skandinavien, NFSO-NSF 

(Norge) og OSIS (Sverige) 

 FSOS er medlem af International 

Collaboration of Orthopaedic Nursing (ICON) 

 FSOS bidrager sammen med ICON til 

udarbejdelse af internationale anbefalinger 

omkring ortopædkirurgisk sygepleje 
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