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REFERAT 

FSOS håndkirurgisk netværksmøde 
3. oktober 2022 
Hotel Kolding Fjord 
 

Mødedeltagere 
Bitte (Grindsted), Laila (Næstved), Dorthe (Næstved), Maya (Århus), Lisbeth (Farsø), Louise (Sønder-

borg). Charlotte (Odense), Sanne (Farsø), Amanda (Viborg) Gitte (FSOS).  

Referent: Sanne  
 

Dagsorden:  

1. Dagsorden godkendes 

 

2. Præsentationsrunde. Her fortalte vi kort om, hvad vi hver især arbejder med på vores matri-

kel, hvordan vi er organiseret, samt kort omkring, hvilke udfordringer vi har hver især. Vi ar-

bejder meget forskelligt, på de forskellige matrikler rent organisatorisk, hvilket også er med til 

at give en masse gode ideer til gruppen.  

 

3. Næste møde: Farsø sygehus mandag den 27. februar kl. 9.30 – 15.30 

 

4. Kommissorium gennemgås og tilrettes. Gitte sørger for, at det bliver rettet til . I kan finde det 

på FSOS hjemmeside. Hånd | Ortopædkirurgiske Sygeplejersker, DSR 

 

5. Nyt fra FSOS ved Gitte:  

 

FSOS har netop afviklet Temadagen på Den Blå Planet, med emnet “Bruger-inddragelse i 

akutte og elektive forløb” - det var en meget vellykket dag. 

 

FSOS arbejder lige nu med at planlægge næste års konference som bliver d. 14.-15. marts 

her på Kolding Fjord. 

Emnet er: Den mangfoldige ortopædkirurgiske sygepleje anno 2023 – og der er netop nu Call 

for abstracts med sidste chance 15.10.23 

Tilmeldingen til konferencen forventes at åbne d. 1.11.22 

 

Der opfordres til at bruge vores Facebook-side, hvor der lægges nyheder op.  

https://dsr.dk/fs/fs26/netvaerksgrupper/haand
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Instagram – FSOS arbejder på en Instagramprofil til FSOS, som endnu er sin spæde start.  

FSOSygepleje  

FSOS vil gerne have input fra medlemmerne i forhold til hvad de sociale medier skal bruges 

til 

 

6. VIDOKS E-bog ved Charlotte: 

Charlotte fortalte os om det store arbejde, de har haft med at udarbejde afsnittet omkring 

håndkirurgi i e-bogen.  

Det er ikke en lægefaglig bog, men en bog der henvender sig til sygeplejersker og stude-

rende.  

Hvis vi har kommentarer/ideer til bogens indhold, så opfordrer Charlotte til at kontakte hende 

eller Lotte. 

ha_ndkapitel_pdf.pdf (vidoks.dk)  

 

7. Genoptræning ved Charlotte: 

Fortalte os om det materiale de har lavet i Odense, hvor de har lavet videoer, som viser hvor-

dan patienterne skal genoptræne. Disse videoer er lavet i samarbejde med ergo og har taget 

udgangspunkt i håndpjecerne.  

Mit Sygehus - Hånd genoptræning (rsyd.dk) 

 

Se linket eller gå ind på Mitsygehus.dk → vælg OUH → vælg ortopædkirurgisk afdeling → 

vælg håndgenoptræning.  

 

8. Sterilafdækning ved Bitte:  

Bitte ønskede at høre, hvad vi gør på de forskellige matrikler, idet hun oplever, at de i Grind-

sted bruger meget afdækning til LA – patienter.  

Der er selvfølgelige forskellige pakker på de forskellige sygehuse, men de fleste har små LA-

pakker, som ikke indeholder store afdækninger.  

 

9. Forberedelse til næste møde:  

Vi har til næste møde valgt at sætte fokus på fingerforbinding, boksehandske og håndban-

dage og lave en vejledning/video, som beskriver, hvordan vi laver den bedst muligt i hverda-

gen, så patienten undgår gener.  

Farsø undersøger om det er muligt, at få en ud fra kommunikationsafdelingen, som kan filme. 

Vi skal hver især tage det materiale med, som vi bruger i hverdagen til disse forbindinger. 

Samtidig skal vi tænker over, hvilke opmærksomhedspunkter vil vi lægge vægt på i videoen.  

http://www.vidoks.dk/media/31435/ha_ndkapitel_pdf.pdf
https://mit.rsyd.dk/home
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Ses i Farsø til februar 😊.  


