
Referat møde fod/ankel gruppe under FSOS. 
D. 22.11.18 på Hvidovre Hospital 

 

Mødedeltagere:  

Annette Schou Marthin, Næstved Sygehus amb/sengeafd, asmr@regionsjaelland.dk 

Charlotte Sveistrup Andersen, Aleris hamlet Søborg, Charlotte.andersen@aleris-hamlet.dk 

Sandra Kathrine Raun, Holbæk, mnts@gmail.com 

Anne Monika Brandt, Gentofte Hospital amb, anne.monika.brandt@regionh.dk 

Trine Ryaa, Hvidovre Hospital amb, trine.ryaa@regionh.dk 

Katrine Flenstrøm, Hvidovre Hospital amb, katrine.flenstroem@regionh.dk 

Gitte Zytphen-Adeler, Repr. fra FSOS, gza@rn.dk 

 

Katrine og Gitte bød velkommen. Det var første møde og vi fik en kort præsentationsrunde af de enkelte 
deltagere.  

Tur rundt i huset. Katrine viste rundt i ort kir amb, hvor der dagligt er mellem 300-350 patienter. Derefter 
en tur på dagkirurgisk afsnit og til slut på senge afd.  

Hvad vil vi have ud af gruppen? De enkelte sygeplejersker kom med tanker og ønsker til hvad gruppen kan 
bruges til.  

Sandra arbejder med malleol frakturer, hun ønsker et mere ensartet forløb for patienterne og inspiration 
fra andre sygehuse. Hvad gør vi andre? Og hvordan får man lægerne med på sygeplejerskerne ideer? 

Charlotte fra Hamlet har næsten intet akut men primært elektivt og vil gerne bruge gruppen til vidensdeling 
og erfaringer. På Hamlet har hun et selvstændigt fod amb, hvor hun selv laver FUS, 2 ugers og afsluttende 
kontroller på patienterne. Charlotte ringer også patienterne på 1 post op dag og følger op på dem efter 
operationen. Det er ofte der, de har en del spørgsmål og det kan spare nogle amb. tider. 

Tankerne omkring gruppen er vidensdeling og at bruge hinanden. Hvilke erfaringer har de enkelte gjort sig 
og hvordan kn vi hjælpe hinanden på tværs af hospitaler og regioner.  

 
Katrine har oprettet en DropBox, til kommissorium og referater. Der vil blive sendt en mail ud med 
oplysninger til, hvordan I får adgang.  

Gitte tager kontakt til de afd. i landet, som vi ellers tænker kunne have interesse i at deltage i gruppen 

Næste møde afholdes hos Sandra i Holbæk, d. 8. april 2019  

 

Tak for et godt møde  

Katrine  


