
Årsmöte 2022

Mötet hålls digitalt via Teams
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7. Ekonomi: revisionsberättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Inriktning av verksamheten åren 2022 och 2023
9. Val av styrelse
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Medlemsavgifter
13. Årets ortopedisjuksköterska
14. Övriga frågor
15. Avslut av Årsmötet



Verksamhetsberättelse
Under 2021 var föreningens aktiviteter fortsatt påverkade av 
pandemiläget och mycket aktivitet skedde digitalt. OSiS deltog vid SSF:s 
workshop för att ta fram ett gemensamt medlemsregister. 

OSiS fungerar som en remissinstans för Svensk Sjuksköterskeförening i 
frågor som rör ortopedi. Under 2021 granskades och gavs utlåtande i 11 
remisser.

NAG höftfraktur arbetar under 2021 där sjuksköterska och 
styrelseledamot i OSiS deltar Berit Gesar. 
OSiS nominerar även sjuksköterska Anna Ericson som går in i NAG 
osteoporos i slutet av 2021.



Föreningen har representanter i nationella och internationella
projekt som arbetar för att säkerställa och utveckla
omvårdnaden kring våra ortopediska patienter: 

• Patientförsäkringen Löf och berörda yrkesorganisationer:
”Protesrelaterade infektioner ska stoppas ”(PRISS)

• ”Säker traumavård”
• Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar 
• Skandinaviskt samarbete
• Internationella organisationen ICON som bl.a. arbetar med 

att fram riktlinjer för ortopedisk omvårdnad
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• PRISS

Ortopedisjuksköterskor i Sverige deltog genom Annika Tiliander i PRISS 
styrgrupp. Flera medlemmar har varit delaktiga i att ta fram de fyra
expertgruppernas rekommendationer vilka publicerades 2014. 
Rapporter från projekten finns på LÖF´s hemsidan
http://www.patientforsakring.se klicka vidare på ”vårt
patientsäkerhetsarbete” och vidare på ”PRISS”. 

Styrgruppen fortsätter det nationella arbetet med uppföljning och
implementering av rekommendationerna. 

http://www.rutinkollen.se/#/hem för uppföljning av rutiner på
vårdavdelning, och för ledprotesprocessen.
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• SÄKER TRAUMAVÅRD

"Syftet med projektet är att minska morbiditet och mortalitet vid 
trauma. Genom självvärdering, revision och förbättringsarbete
arbetar projektet för en förbättrad kvalitet och säkerhet i svensk
traumasjukvård. Projektet startade igång 2014 och kommer att 
fortgå tills projektet genomförts i alla regioner i Sverige. I varje 
projektomgång granskas en hel traumaregion, det vill säga alla de 
sjukhus som ingår i ett naturligt traumanätverk kring ett 
regionsjukhus/universitetssjukhus.”

OSiS har en representant i styrgruppen, Bodil Samuelsson, samt två
representanter i projektets ”revisorsbank”, Mikael Timmerlöv och 
Annika Tilliander. Slutrapporten Säker Traumavård 2014 - 2020 
publicerades i maj 2021. ”
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• International Collaboration of Orthopaedic Nursing – ICON

“The International Collaboration of Orthopaedic nurses, ICON, is a coalition of 
national and regional associations of orthopaedic nurses dedicated to the 
advancement of orthopaedic nursing through strategic partnership that 
promote and support excellence in education, research, and innovative, 
evidence supported practice.”

Carina Bååth, representerar Sverige och OSIS i ICON
Ami Hommel, Ambassador ICON, representant i FFN

http://www.orthopaedicnursing.org/
https://www.fragilityfracturenetwork.org/
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• Skandinaviskt samarbete

OSiS ingår i ett skandinaviskt nätverk med de danska
och norska systerföringarna Norsk faggruppe for 
ortopediske sykepleier (NFSO-NSF) och Fagligt selskab
for ortopædkirurgiske sygeplejersker (FSOS). 
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FÖRTROENDEVALDA 2021 – 2022

Ordförande Sandra Hultin Dojorti
Kassör Annika Tiliander
Sekreterare Berit Gesar

Ordinarie ledamöter Carina Bååth
Berit Gesar
Bodil Samuelsson

Ami Hommel

Revisor Maria Unbeck

Valberedning Åsa Loodin

Webredaktör Annika Tiliander
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Räkenskapsår 2021

• Se revisionsberättelse 
(bilaga 2 i 
verksamhetsberättelsen)
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Val av styrelse 2022 - 2023

Valberedningens förslag

Ordförande: Sandra Hultin (2021-2023)
Annika Tiliander (2021-2023)

Carina Bååth (2021-2023)
Berit Gesar (omval)
Ami Hommel (2021-2023)
Maria Svensson Karhusaari (nyval)

Åsa Loodin (nyval)
Hanna Dahlgren (nyval)

Revisor: Maria Unbeck
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Årets ortopedisjuksköterska

Malin Hellman fick pris 2022



Framåtblick 2023

• Webbinarium

• Frakturdagarna vid Säruhus 10-12 maj

• Planering nordisk konferens 2024



Tack för oss!


