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LIOS

GRATULERER MED VALG AV DEN BESTE
SPESIALITETEN - ORTOPEDI

Ortopedi er det største kirurgiske faget med flest leger, konsultasjoner og inngrep per år. I ortopedien får
du jobbe med alt fra mikrokirurgi med behov for lupebriller, til makrokirurgi med hammer, spett og blod på
vernebrillene. Arbeidet du utfører som ortoped har mye å si for livskvaliteten til pasientene, og vårt mål er
å sørge for best mulig funksjon og minst mulig smerte. I utdanningen som LIS i ortopedi vil du ha
poliklinikk, gå visitt, ha mange lange, travle vakter, men viktigst av alt - skal du få operere. Du skal lære
akutt traumatologi, planlegge og operere elektive pasienter, utføre dagkirurgiske småinngrep, lære å
artroskopere, bare for å nevne noe. Du kan glede deg til en praktisk og svært variert arbeidshverdag med
pasienter i alle aldersgrupper, med problemstillinger som ofte kan fikses og som gir et raskt resultat!
Vi i LIOS, Leger i Ortopedisk Spesialisering, ønsker å lette oppstarten på din ortopedkarriere med «Veien til
ortoped». 2018/19 utgaven er ikke helt oppdatert etter de nye spesialistreglene da alt ikke er helt klart
enda, men den gir en introduksjon til ortopedilivet med de viktigste tingene en må huske på. Oppdatert
utgave vil komme i 2019/20 utgaven. Gi oss gjerne en tilbakemelding og ta kontakt ved spørsmål rundt
utdanning på styret@lios.no eller på Facebooksiden til Leger i Ortopedisk Spesialisering.
Velkommen som LIS i ortopedi!

Styret
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ANSETTELSE
Godkjente utdanningsinstutisjoner
Det finnes 38 sykehus med LIS utdannelse innen ortopedisk kirurgi i Norge.
Det finnes i dag 13 sykehus hvor man kan utføre dagens gruppe 1 tjeneste.
Alle sykehus som har LIS stillinger må oppfylle gitte krav med tanke på faglighet, spesialister på avdelingen og
veilederfunksjon. LIOS oppretter nå en kontaktperson ved alle sykehusene som driver med utdanning i
ortopedi.

Forventninger
Størrelsen på sykehuset og bredden av oppgavene varierer stort i mellom sykehusene. Noen sykehus har ren
elektiv funksjon, men de fleste har en kombinasjon av elektiv og ø-hjelpsfunksjon. Mange lokale variasjoner
innad i sykehusene eksisterer, hvor oppgavefordelingen (håndskader, sår, commotio) mellom spesialitetene
(generellkirurgi, plast) tilpasses lokale forhold.
Større sykehus har ofte to eller flere LIS sjikt innen vaktarbeid.

KRAV OG RETTIGHETER
Veiledning, fordypning og internundervisning
• Veileder skal utnevnes av utdanningsutvalget ved tiltredelse. Dette skal være en spesialist.
• Veiledning skal gjennomføres minst én gang per måned med skriftlig referat. Benytt gjerne den individuelle
utdanningsplanen som referat og skriv inn tidspunkt for avholdte møter.
• Individuell Utdanningsplan skal utarbeides sammen med veileder. Denne skal inneholde en plan for
kursdeltakelse, leseliste, rotasjonsplan, fokusområder på operasjon, faglig progresjon etc.
• Du har krav på 4t fordypning per uke. Denne skal være avsatt i tjenesteplanen. Fordypningen skal brukes til
faglig oppdatering og videreutvikling, enten teoretisk eller praktisk. Benytt den gjerne til operasjoner, men
ikke til produksjon for avdelingen i mottak/poliklinikk/post/papirarbeid.
• Dersom fordypningstiden blir omdisponert til annet arbeide, skal det samtidig settes av tilsvarende tid
øremerket til fordypning på et senere tidspunkt. Som unntak kan det føres opp tilsvarende tid som
overtidsarbeid slik at fordypningtid kan tas igjen utenfor vanlig oppsatt arbeidstid. Fordypningen er viktig,
men har dessverre en tendens til å bli nedprioritert i en travel hverdag, så stå på kravene.
• Det er krav om minimum 90 minutter ortopedi-spesifikk internundervisning for LIS per uke i minst 36 uker
per år. Dette skal avholdes på tidspunkt som gir LIS mulighet til å delta slik at minimumskravet er dekket.
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• Det er et mål om at halvparten av undervisningen skal være egenprodusert av avdelingen. Dette omfatter
ikke gjennomgang av rutiner for avdelingen, utsjekk på medisinsk teknisk utstyr, HMS-undersøkelser,
journalsystem-undervisning, røntgendemonstrasjoner eller lignende, men skal være tiltenkt utdanning av
LIS3. De sentrale emnene innenfor ortopedisk kirurgi skal gjennomgås i undervisningen jevnlig, hvertfall hvert
3. år. Dette skal utdanningsutvalget sørge for da det er de som skal sette opp en plan over undervisningen.
• Fellesundervisning for sykehuset teller som oftest ikke.
• Avdelingen skal sørge for at LIS har tilgjengelig egnede oppslagsverk innen faget samt ha tilgang på litteratur
via nett.
• LIS3 skal ha supervisjon på post med visitt, i vakt og på operasjon. Det vil si å ha overlege tilgjengelig for
rettledning og hjelp.
• Det skal i en avdeling være tilgjengelig overlege på hver seksjon som en roterer til.
• Det skal også være maksimalt 2 LIS per overlege i en avdeling.
• På et gruppe-I-sykehus skal det være tilstrekkelig forskningsaktivitet. Dette betyr at forskningen skal være
en integrert del av virksomheten. Det bør være fordypningsstilling og minst to overleger med doktorgrad eller
tilsvarende vitenskapelig kompetanse i avdelingen. Disse skal fungere som veiledere i vitenskapelige prosjekt
som det skal legges til rette for i virksomheten.

SERUS-rapport
• Dette er en årlig rapportering til legeforeningen og spesialitetskomiteen over virksomheten til
utdanningsinstitusjonen/avdelingen.
• Det rapporteres om bemanningssituasjonen, eventuelt rotasjonsplaner, utdanningsaktivitet med antall og
hvilke inngrep som ble gjort av LIS, hvordan internundervisning, veiledning og supervisjon utføres samt
hvordan fordypningen blir avholdt, status på forskningsaktivitet og kursdeltagelse.
• Det er her viktig å rapportere korrekt slik at en gir en godt grunnlag for vurderingen som igjen vil komme
som en tilbakemelding til avdelingen om eventuelle forbedringer som må gjøres. .

For spesielt interesserte:
“Lov om spesialisthelsetjenester”:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61?q=lov+om+spesialisthelsetjenester*
«Spesialistreglenes generelle bestemmelser”:
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Spesialistutdanning/Spesialisering/generelle-bestemmelser-forspesialistutdanning-av-leger/
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“Krav til utdanninsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger”
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Spesialistutdanning/Utdanningsinstitusjoner/krav-tilutdanningsinstitusjoner-i-spesialistutdanningen-av-leger/
“Spesialistreglene i ortopedi”
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/ortopediskkirurgi
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KURS
Generelt:
For å bli spesialist i ortopedi, etter gjeldende spesialistregler, skal en ha gjennomført minimum 270 t med kurs.
I gjeldende liste for 2017 er det ti nasjonale obligatoriske kurs på totalt 248 t. Resterende 22 t er valgfrie, men
godkjente kurs. Ortopedisk Høstmøte godkjennes f.eks. som 12 valgfrie timer. I tillegg kreves gjennomført
obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens
kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Hvordan melde seg på:
Kursene legges fortløpende ut på legeforeningens nettside, men fremover vil kursene bli lagt ut på https://
spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs/kurs-fra-a-til-a . De fleste melder seg på kursene et par ganger i.l.a. året.
LIOS vil i fremtiden informere om påmeldingsfrister på Facebook-siden. Det vil på sikt bli lagt ut kurs minimum
7 mnd'er før kurset slik at det skal bli lettere med langtidsplanlegging. Til og med 2019 vil Fond III fremdeles
betale kursavgiften. Det er variasjon fra avdeling til avdeling hvordan de ønsker at deltageravgiften skal betales.
Sjekk med din avdeling før du melder deg på.

Rettigheter til permisjon og deltagelse på kurs:
I følge § 4.2.2 i A2-avtalen mellom Spekter og Legeforeningen har en rett på permisjon til å delta på kurs,
kongresser og møter i inntil 10 dager per år, satt som minstesats. Lokale B-avtaler kan inneholde tillegg til de
10 dagene. Permisjon skal gis med full lønn etter oppsatt arbeidsplan, jf. § 5.2.1. Leger i spesialisering ansatt i
Virke-område har tilsvarende regler som i Spekter-området av § 6.5 i særavtalen mellom Legeforeningen og
Virke.

For spesielt interesserte:
http://legeforeningen.no/Arbeidsliv-og-jus/Ansatte-leger/Forskning-fordypning-og-annen-kompetanseutvikling/
Kurs-og-kongresser/

Hvilke kurs og når bør en ta dem:
Kursplass baseres på ansiennitet, det vil si hvor mye tellende tjeneste en har. Dette baserer seg igjen på
ærlighet, da en selv dokumenterer egen ansiennitet i søknaden. LIOS har fått bemerkninger fra kurskomitéer
og andre deltagere om søkere som har meldt seg på med ikke-korrekt ansiennitet, så vær en god kollega og
skriv det rette antall måneder du har.
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Når kan en så forvente å få plass på hvilke kurs? Her er en grov oversikt:

År 0-2
• Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin for ortopeder. To-dagers kurs som årlig arrangeres
i Tønsberg i april. Ikke venteliste i 2018.
• Basiskurs i brudd- og skadebehandling, «Vossakurset». Den perfekte introduksjonen til ortopediens
grunnprinsipper. En bør melde seg på dette kurset tidlig. Kurset gjennomføres årlig i mars og har per 2018
kort venteliste. Kurset består av bl.a. praktiske øvelser med basale osteosynteser. Kursboken
Bruddbehandling vil være en kjær venn de første årene i ortopedifaget.
• Barneortopedi inkludert barnetraumatologi. Tumorkirurgi. Det er to separate kurs med egne kursprøver, men
de har tradisjonelt blitt avholdt samtidig. Kurset flyttes nå til Stavanger og vil i fremtiden kanskje bli betegnet
som «Stavangerkurset»?
• Ryggkirurgi og nevrotraume, «Svolværkurset». Arrangeres som ukeskurs annet hvert år i Svolvær. Kurset har
i 2018 ikke venteliste. Svært nyttig i forhold til å håndtere ryggskader på vakt samt kroniske plager på
poliklinikk. Anbefales å søke om deltagelse relativt tidlig i forløpet.

År 2-4
• ATLS er nå obligatorisk for ortopeder. Søknad om deltagelse er på egen side http://traumatologi.no/atlskurs-2017/ . Essensiell kunnskap til å ta i mot traumepasienter. De med mindre enn to års tjeneste i faget
prioriteres ikke.
• Håndkirurgi og revmakirurgi. Kurset skal i 2018 arrangeres i Ålesund. Det er ca. 40 plasser på kurset og
ventelisten starter på rundt 45 mnd. ansiennitet. Kadaverkurs. Arragneres to ganger i 2019 for å redusere
venteliste.
• Fot-, ankelkirurgi og amputasjonsteknikker på underekstremitet for spesialistkandidater. Arrangeres årlig i
Tønsberg. Venteliste starter på rundt 42 mnd. ansiennitet. Kadaverkurs.
• Avansert bruddbehandling, «Oppdalskurset». Arrangeres nå årlig i februar/mars. Kadaverkurs. Ca. 3-4 års
ansiennitet for å delta.

År 4-6. Kursene med lengst ventetid:
• Implantatlære og protesekirurgi. Ortopediske infeksjoner. «Røroskurset». I 2018 var der 127 søkere til 40
plasser. Kurset har tidligere år blitt arrangert annet hvert år, men skal i 2017-19 arrangeres årlig.
• Leddskader og arthroskopisk kirurgi. Bløtdelsskader. «Hafjellkurset». Arrangeres årlig på Hafjell i slutten av
januar. Venteliste starter rundt 50 måneders ansiennitet.
• Administrasjon og ledelse. Får du plass her kan vi gratulere med nesten ferdig spesialitet!
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OVERSIKT OBLIGATORISKE KURS I ORTOPEDI

KURS

ANTALL
SØKERE
2018

PLASS

ANTALL ANTALL
SØKERE SØKERE
2017
2016

1. Pre-, per- og postoperativ
behandling og
intensivmedisin, ca 12 timer

60

Årlig

49

35

2. Basiskurs i brudd- og

86 søkere, 55

skadebehandling (Vossa-

deltagere, 17

kurset), ca 30 timer

29

Årlig

56

-

87

Årlig

42

99

124

107

119

92

95

97

118

113

venteliste

3. Håndkirurgi. Revmakirurgi,
ca 24 timer
4. Fotkirurgi. Amputasjoner og

40 (43

ortopediske hjelpemidler, ca
24 timer

deltagere
Årlig

2016)

5. Leddskader og artroskopisk
kirurgi. Bløtdelsskader, ca 30
timer

Årlig

40

6. Barneortopedi inkludert

83 søkere, 61

barnetraumatologi.

deltagere, 65

Tumorkirurgi, ca 24 timer

Årlig

50 eller 60

58

plasser

71

142 søkere,
7. (Røroskurset) Implantatlære

50 deltagere,

og protesekirurgi. Ortopediske Annet
infeksjoner, ca 30 timer

83 på

hvert år

40

120

venteliste

86
82 deltok,

8. Ryggkirurgi. Nevrotrauma,

Annet

ca 24 timer

hvert år

9. Avansert skadebehandling

NÅ

60 (62

(Oppdal-kurset), ca 30 timer

ÅRLIG

deltatt)
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-
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REISEREGNING
Gjeldende ut 2019: Arbeidsgiver dekker selve kursavgiften ved obligatoriske og valgfri kurs.
Legeforeningens utdanningsfond III dekker overnattingsutgifter med inntil 1050 kr/døgn, samt legitimerte
reiseutgifter. Det er en egenandel på 500 kr for alle kurs og delkurs.
For å være refusjonsberettiget må legen ha full norsk autorisasjon og ha drevet legevirksomhet i Norge i minst
6 måneder umiddelbart før kurset. Kravet om karenstid kan fravikes dersom søkeren har arbeidet i ideell norsk
organisasjon utenlands. For å være berettiget til refusjon fra fond III må legen utøve medisinsk virksomhet
tilsvarende 50 % stilling, minimum 19 timer per uke.
Leger i spesialisering får kun dekket kurs av fond III som er tellende for spesialiteten avholdt i Norge.
Ved gjennomføring av reiser som søkes refundert fra fond III skal rimeligste reisemåte og parkering benyttes.
Man får kilometergodtgjørsle etter satser fastsatt av fondsutvalget, per nå: 1,70 kr/km ved bruk av egen bil og
0,40 kr/km per passasjer.
Legeforeningen har avtale med Norwegian som kan brukes både i jobb- og privat sammenheng. Ved å logge
inn på Norwegian.no og bruke koden DNLF i feltet avtalekode får vi 10% rabatt og tilgang til Fast Track på de
store flyplassene i Norge, samt Kastrup og Arlanda. Ved bestilling via Ticket-Biz vil du i tillegg til rabatten få 2
kolli gratis samt at kredittkortgebyr og setereservasjon er inkludert i prisen
For bestillingsrutiner: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Medlem/reise-og-hotell/fly/

Overnatting:
Øvre grense for refusjon fra utdanningsfondet er på 1050 kr pr natt på hotell. På bakgrunn av dette har
legeforeningen fremforhandlet døgnpriser med Thon og Scandic på et utvalg av deres hoteller som er tilpasset
denne refusjonsgrensen.
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Medlem/reise-og-hotell/hotell/Hotellpriser-innenforrefusjonsgrensen1/Hotellpriser-innenfor-refusjonsgrensen/
Utgifter til drosje refunderes kun i særskilte tilfeller der kollektiv transport ikke er tilgjengelig. Søknad om
refusjon av drosjeutgifter skal begrunnes.
Leger som av familiære årsaker må bringe med seg spedbarn (under ett år) og barnepasser, får i tillegg
refundert utgifter til overnatting med inntil kr 300 per natt. Tilsvarende gjelder for leger som på grunn av
nedsatt funksjonsevne har behov for ledsager eller trenger et spesielt tilrettelagt rom.
Fondet refunderer ikke:
- Kursavgifter
- Diettutgifter
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- Drosje og leiebil, unntatt i tilfeller der det ikke forefinnes kollektivt transporttilbud. Nærmere redegjørelse for
dette kreves
- Ekstra kostnader ved innstilte/kansellerte flyreiser, eller endringer og feilbestillinger
- Kurs der legemiddelindustrien har medvirket praktisk eller økonomisk til den enkeltes deltakelse på kurset,
godkjennes ikke for refusjon. Unntatt fra regelen om industrimedvirkning er de gangene sentralstyret etter
særskilt vurdering har godkjent kurs der det av faglige grunner har vært nødvendig med praktisk samarbeid
med utstyrsleverandøren.
Søknaden til legeforeningens fond III må være mottatt i sekretariatet innen 3 måneder etter avsluttet kurs/
kongress. Ved kurs som går over flere samlinger er søknadsfristen tre måneder etter siste delkurs.
Som dokumentasjon for kurs vedlegges enten kopi av kursbevis, bekreftet deltakelse eller kopi av faktura for
kursavgift. I spesielle tilfeller, der det mangler kursbevis, sendes søknad innen fristen og kursbevis
ettersendes.
Som dokumentasjon på reise- og hotellutgifter kreves spesifiserte originalbilag. Legg ved kvitteringer på
parkering, kollektivtransport etc.
Ved bruk av elektronisk billett og betaling med kredittkort, skal utskrift av reiseplan samt kvittering for betaling
vedlegges søknaden.
Ved sykdom forlenges søknadsfristen tilsvarende sykmeldingens varighet (forutsatt 100 % sykmelding).
Søknad sendes innen søknadsfristen selv om bilag mangler. Manglende bilag ettersendes.
Man kan sende inn søknadsskjema digitalt ved å være innlogget på den norske legeforening sine sider eller per
post.
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/Utdanningsfond/utdanningsfond-iii/
Kontaktinformasjon ved behov: utdanningsfond@legeforeningen.no
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KRAV OG OPERASJONSLISTER
Operasjoner:
• Oppdatert prosedyreliste finnes på legeforeningens nettsider. Denne viser minimumskravet til operativ
virksomhet for å bli spesialist i ortopedisk kirurgi (http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Ortopediskkirurgi/individuell-utdanningsplan-i-ortopedisk-kirurgi/)
• Kort sagt skal du ha utført 700 tellende inngrep som hovedoperatør, hvor dette er delt inn i undergrupper
fordelt på osteosynteser i over- og undereks, proteser, hånd, rygg, amputasjoner etc. Antall inngrep i hver
underkategori kan avvike negativt med inntil 20%, men totalantallet må fortsatt være minimum 700. Det er
viktig å se på dette som et minimum og få mest mulig operativ erfaring som LIS.
• I starten av karrieren er det viktigste å få inn basisferdighetene og en bør tilstrebe tett oppfølging også på
«enklere inngrep». Ikke godta å bli værende alene med oppgaver og prosedyrer du er utrygg på, men spør
om hjelp når du er usikker. Sammen med veileder bør det lages progresjonsplan og fortløpende oppdatering
av kompetansenivå.
• Historisk er det elektive inngrep som tar lengst tid å fylle, spesielt skopier og rygginngrep, dernest proteser.
Disse bør med andre ord prioriteres i den grad det går an. Mye av de enkle inngrepene innenfor disse
kategoriene går nå til det private markedet som foreløpig ikke har noe formelt utdanningsansvar. Likevel er
det mulig å delta i deres virksomhet - undersøk mulighetene i ditt område og hør med avdelingsledelsen. De
kan være godt tjent med å få opp kompetansen til LIS med en slik ordning.
• Det er en forventning at LIS3 skal utføre >150 inngrep per år som hovedoperatør. Mindre første år klart.
Dette for å nå det tilmålte minimumskravet på 700 inngrep i løpet av utdanningstiden på 6, men også da
kirurgisk erfaring er essensielt i utdanningen for å bli en god ortoped.

Tellende inngrep:
• Inngrepet skal være utført av deg som hovedoperatør og ha gitt deg en læringseffekt enten kunnskaps- eller
erfaringsmessig. Strengt tatt bør det være «skin-to-skin». Med det menes å gjøre tilgangen, selve
operasjonen samt lukkingen selvstendig med evt. overlege/erfaren LIS som assistent/veileder. Det å utføre
et enklere selvstendig inngrep som ledd i en større og mer komplisert operasjon er såklart greit. Men dette
er mest aktuelt tidlig i karrieren og det forventes uansett progresjon på dette området.
• Det er ikke en konkurranse om å få flest mulig tellende inngrep. Med det menes at selv om supervisor sier at
«nå kan du registrere dette som tellende inngrep», så må du selv tenke gjennom om det faktisk er tellende.
Dersom du fyller feks. skopi-bolken med enkle, raske «diagnostiske artroskopier», kanskje til og med uten å
gjøre tilgangen, men kun holde skopet og orientere deg, undergraver du din egen utdanning, og hjelper
ledelsen til å fortsette det økende fokuset på produksjon, da overlegen raskt kan gjøre ferdig inngrepet
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mens du stripser portalene. Det vil si at om du er rasjonell i registreringen av inngrep, og registrerer de
inngrepene som virkelig teller, tar det kanskje lengre tid å fylle listen, men du vil få en bedre utdanning og bli
en bedre kirurg. Uten mangler i listen har du få forhandlingsmidler til å få flere inngrep som gir progresjon.
Med en full liste blir du gjerne rotert til nytt fokusområde. Såklart er all erfaring og gjennomførte prosedyrer
positivt, men ikke la «småtingene» fylle minimumskravet ditt, det bør representere overskuddet. Tenk hvert
fall over dette.
• Inngrep som hovedoperatør faller ikke nødvendigvis i fanget ditt. Det rapporteres om at 50% av supervisorer
mener LIS3 ikke stiller forberedt til operasjon - det er for dårlig. Les deg opp på pasienten på forhånd, kjenn
detaljene, se på røntgenbilder, hils på pasienten og vær på tilbudssiden. Gå gjerne sammen med supervisor
og bidra. Om du tar en del av «papirjobben» med evt. sykemelding, resepter mm. kan det betale seg ved
neste korsvei.
• Det er en stor fordel å få med seg hele pasientforløpet. Det vil si se pasienten i mottak eller på poliklinikken,
operere/behandle og deretter følge opp på post/polikliniske kontroller. Tilstreb en slik praksis.

Dokumentasjon:
• Det bør skrive ned og fortløpende registrere inngrepene du har gjort som hovedoperatør med dato,
diagnose, prosedyre-kode og -tekst samt NPR-nummer. (Ikke personnummer eller utskrift av
operasjonsnotatet pga. brudd på taushetsplikten). Gjerne lag et exel-dokument. Da kan du enkelt summere
opp ved årets slutt hva du har gjort og hvor mye, holde oversikten over statusen din, samt at dette kan
etterkontrolleres ved behov.
• Tallene skal rapporteres til utdanningsutvalget som igjen rapporterer til SERUS/spesialitetskomitéen/
legeforeningen. Dette vil også være grunnlaget i din dokumentasjon for spesialistsøknad når den tiden
kommer.

Diagnoser/prosedyrekoder:
• Disse kan virke ulogiske og kaotiske ved første øyekast, men det er faktisk et system.
• Det finnes søkeverktøy som www.finnkode.kith.no som kan være svært hjelpsom, men vær obs på at det
ikke er google-standard og at en må treffe rimelig nøyaktig på et søkeord. Om en ikke finner ved å søke, kan
en bla i tabell-visningen.
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Operasjonsnotat:
• Se til avdelingens standard.
• Bør inneholde diagnose(r), indikasjonsgrunnlag og eventuelle kompliserende faktorer utenom normalen som
relevante komorbiditeter, allergier, medikamenter, røyk, tidligere gjennomførte operasjoner m.fl.
• Bør inneholde at en har snakket med pasienten og informert om inngrepets art, mulige komplikasjoner og
risikofaktorer og inngrepets begrensninger. En kan gjerne spesifisere de mest aktuelle som infeksjon/
trombose/mekaniske problemer/manglende tilheling/manglende bedring etc.
• Prosedyrekode og tekst med operatør/assistent i parentes.
• Videre kommer selve operasjonsbeskrivelsen fra incisjon til lukking og bandasjevalg, og her er det greit og i
tillegg dokumentere det som evt. avviker fra normalen. Videre bør beskrivelse av evt. implantatvalg (type/
produsent) noteres slik at de som evt.må fjerne dette vet hva de må bruke for å få det ut. Det er mange
forskjellige skrujern og verktøy som brukes til de ulike skruene og naglene. Er det satt lokalanestesi slik at en
kan forvente nerveutfall noen timer postoperativt uten å få panikk?
• Til slutt skal postoperativ plan noteres. Dette være seg mobiliserings-/belastingsgrad og evt
forsiktighetsregler, smertestillingsregime, eventuell sykemelding/fysioterapi/suturfjerning/tromboseprofylakse/
bandasje- eller gipsbytte og ikke minst eventuelt kontrollopplegg.
• Du trenger ikke finne opp kruttet på nytt hver gang på de vanlige inngrepene. Ta deg gjerne tid til å lage flere
«standardtekst»/«tekstfrase» i journalsystemet hvor du har klammer for innfylling av variabler som type og
størrelse på komponenter, høyre/venstre, osv. Dette egner seg bra til vanlige og standardiserte elektive
inngrep; alt fra CTS til proteser, samt vanlige frakturbehandlinger som proksimale femurfrakturer og
radiusfrakturer hvor det er lite variasjoner i tilgang og forløp. Flere avdelinger har felles slike «maler».
• Husk å meld fra til de aktuelle registrene ved operasjon (hoftebruddregisteret/proteseregisteret/
leddbåndregister etc).
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Ferdig spesialist:
For å kunne søke helsedirektoratet om spesialistgodkjennelse må du oppfylle følgende krav:
•

Minimum 6 års tjeneste innen ortopedisk kirurgi, hvorav minimum 2 år skal utføres på institusjon med
utstrakt skadebehandling.

•

Inntil ett år kan erstattes av forskning, tjeneste innen relevante spesialiteter, eller tjeneste innen
allmennmedisin eller helseadministrativ/samfunnsmedisinsk tjeneste.

•

Tjeneste i minimum 1,5 år ved godkjent gruppe 1 sykehus. Tenk gjennom utdanningsløpet tidlig og prøv å
koble deg til en gr1-plass før du nesten er ferdig med gruppe-2 tjenesten.

•

Prosedyreliste. Minimum 700 tellende inngrep med underkategorier. Antall i underkategoriene kan avvike
med inntil 20%, men ikke totalantallet. (link)

•

Obligatoriske og valgfrie kurs (totalt 270 timer).

•

Gjennomgang av NPE-saker
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ARBEIDSOPPGAVER
Arbeidsdagene som LiS i ortopedi rullerer mellom vakt, operasjonsdager, visitt, poliklinikk og fordypning.

Poliklinikk
Det foreligger ingen formelle krav om mengden/antall poliklinikk en LIS må ha i løpet av sin utdanning. Det
normale er inntil 1 poliklinikk per uke. Normalt sett vil man den første tiden ha primært bruddkontroller, mens
med tiden vil man få en økende grad av nyhenviste pasienter. Det anbefales at man følger pasientforløp der det
lar seg gjøre. Ideelt sett bør man vurdere de pasientene man senere opererer. Diskuter dette med veileder/
seksjonsansvarlig. Samarbeid med inntakssekretæren for å tilpasse et fornuftig program best mulig tilpasset
din kompetanse og faglige utvikling. Normalt sett har man 20 minutter per pasient på kontroller og 30 minutter
per pasient på nyhenviste pasienter. Som helt ny anbefales det noe bedre tid.

Vakt
I utgangspunktet kreves det full deltagelse i avdelingens vaktplan under spesialiseringen. Dersom man
tjenestegjør ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få
tjenesten godkjent som spesialistutdanning.
Vaktene vil variere stort mellom de forskjellige sykehusene med tanke på lengde, arbeidsbelastning.

Operasjon
Normalt sett har man 1 - 2 operasjonsdager per uke. Dette kan dog variere stort. I begynnelsen vil man
normalt sett assistere en mer erfaren kollega. Forbered deg godt til operasjonsdagene, gjennomgå journal og
billeddiagnostikk og snakk med pasienten før operasjonen dersom det lar seg gjøre. Er du godt forberedt vil du
få mer ut av operasjonen som assistent og det er mye lettere å få “holde kniv”. LIOS har innført en kampanje
som heter “Gi kniven videre” med en huskeliste til både LiS og overlege (erfaren ortoped) for pre- og
postoperativ gjennomgang av inngrepet. Har ikke ditt sykehus tilgjengelig “husker” og plakater til Gi kniven
videre, ta kontakt med oss i LIOS styret.
Det kan være en fordel å snakke med inntakssekretæren for å tilpasse program med inngrep på dine
operasjonsdager.

Postarbeide
Postarbeide består av visittgang og journalføring. Her er det store lokale variasjoner på gjennomføringen. Som
LiS skal man ha mulighet til å konferere med overlege.
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FORSKNING
Artikkel
Forskningsartikler har gjerne en fast struktur som følges og denne er tilnærmet lik verden over. Den stramme
formen gjør det enklere å sammenligne resultatene i et stort antall ulike artikler
En standard forskningsartikkel følger mønsteret IMR(A)D Introduction Method Results (And) Discussion:

!
Utfyllende informasjon om krav til medisinske publikasjoner finner du på http://www.icmje.org
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Doktorgrad
Dersom du ønsker å drive med forskning og vil skrive en doktorgradsavhandling kan du finne gode råd
via:
https://yngreleger.no/artikkel/før-din-phd
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HØSTMØTET
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-ortopedisk-forening/Hostmoter/
Høstmøtet holdes årlig i uke 43 (onsdag til fredag) på Oslo Plaza. I forkant av høstmøtet får alle som er
registrert som ortopeder i legeforeningen tilsendt kurskatalog, med informasjon, kursprogram, oversiktskart og
abstrakter. Du kan også finne programmet elektronisk.
Dette er en stor nasjonal kongress med høy faglig standard, stort sosialt potensiale og vel verdt å få med seg.
Høstmøtet samler et stort antall deltagere årlig og er en gylden mulighet for å bli kjent med fagmiljø og kolleger.
Høstmøtet teller som 12 valgfrie kurstimer én gang og dermed kan en få refusjon fra Utdanningsfond III. Ellers
er det vanlig at avdelingen dekker reise/opphold.

GUIDE TIL HØSTMØTET
Generelt
Snakk med dine eldre kolleger i forkant av høstmøtet og les igjennom programmet og planlegg hvilke foredrag/
sesjoner/symposier du ønsker å delta på. Det anbefales sterkt å laste ned appen “appinconf” på forhånd og
logge inn med “nofhost2018”. Her finner du oppdatert oversikt over program, utstillere, abstracts, praktisk
informasjon og mye mer. Du kan markere interessante foredrag, møter og symposier og lage ditt eget program
for høstmøtet slik at du enklere kan navigere deg gjennom konferansen. Det er også muligheter for å legge til
personlige notater og interaktiv deltagelse på enkelte arrangement. Det er flere foredrag og symposier som går
parallelt, og mange faglige godbiter du kan gå glipp av om du skal «finne ut av alt» først når du kommer dit.
Det er mye som skjer på flere ulike steder og mange folk.
Onsdagen er åpningsdagen med påfølgende hovedsymposium for alle deltagere. Her endres tema fra år til år.
Videre er det flere symposier som holdes og arrangeres av de ulike fagmedisinske foreningene med nasjonale
og internasjonale foredragsholdere. Det er også frie foredrag med framlegg av abstracts fra ulike miljøer med
bidrag fra mange avdelinger.
Torsdag er det flere symposier og frie foredrag. Pro-Con symposiet som er LIOS sitt bidrag er også denne
dagen. Her ledes symposiet av en moderator med god kjennskap til temaet som belyses, mens to opponenter
holder foredrag henholdsvis for og imot en gjerne omdiskutert problemstilling. Dette være seg operativ eller
konservativ behandling av subacromielt smertesyndrom, DHS eller margnagle ved proksimale femurfrakturer
eller hvilken tilgang en bør velge ved hofteproteser. Løssluppen stemning med god faglig tyngde og stor
underholdningsverdi kulminerer i en fornuftig og matnyttig konklusjon. Vel verdt oppmøte for både LIS og
spesialister.
På ettermiddagen er det generalforsamling i Nof og de ulike fagmedisinske gruppene inkludert LIOS. Ikke vær
passiv, men møt opp, engasjer deg og gjør en forskjell. Tidsnok tid for øl.
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Fredag er det flere foredrag og ikke minst tid for kåring av «beste frie foredrag», hvor de nominerte fra de ulike
fagmedisinske gruppene gjentar sine foredrag og det gjøres en avstemning. Dette er også dagen for de
ryggkirurgiske temaene når ortopeder og nevrokirurger med spinalkirugi møtes på høstmøtet.
Avslutningssymposium.
Flere avdelinger praktiserer at de LIS som skal holde framlegg/presentere abstracts (frie foredrag) eller delta på
symposium prioriteres til deltagelse på Høstmøtet, slik at det oppfordres til å være aktiv på denne fronten. Hør
med din veileder hvordan du går fram og tips til prosessen finner du under «forskning». Vær ute i god tid og
merknat abstract må sendes inn til Nof for vurdering i forkant av Høstmøtet.
Det anbefales at alle LIS under sin utdanningsperiode har holdt hvert fall ett foredrag, og dette legges merke til
i miljøene med tanke på karrierebygging videre.
I fellesarealene er det utstillere fra industrien som presenterer seg selv og produktene deres. Her kan du få se,
ta på og prøve nytt og flott og nytt og kanskje dårlig utstyr. Begge deler er viktige å finne ut av. Det er positivt å
ha en god relasjon til industrien, da vi kan dra nytte av kjente ansikt når det er noe vi trenger, har spørsmål om
eller trenger service på. I tillegg er industrien en betydelig bidragsyter for gjennomføringen av høstmøtet, slik at
vi bør benytte oss av dem.
Flere av industrifirmaene holder lunsj-foredrag og disse må en ofte forhåndspåmelde seg på.
Noen fra industrien inviterer kunder til middag på kveldstid, med eller uten faglig innhold. For å holde det
stuerent, anbefales det kun å delta hos de firmaene en har en faglig relasjon til (anbudsvinner i foretaket/
leverandør av utstyr). Har du ingen planer, hør gjerne med de som står på standen om de har en invitasjon til
deg. Men, vær obs på smøring - det er ikke greit.
Det serveres lunsj i fellesarealene alle dagene, men vil du sitte med maten finner du samme servering i
frokostsalen.

Sosialt
Høstmøtet er en unik arena til å treffe kollegaer, møte gamle kjente og stifte nye bekjentskaper både faglig og
sosialt. De fleste tilreisende bor på Oslo Plaza.
På kveldstid fra tirsdag allerede er det sosial mingling i Skybar på Plaza. Noen tar den tradisjonelle turen på
Lorry’s etterhvert. Her møter du alltid kollegaer.
Torsdag kveld er det «Torsdagsklubben» i «Sonja Hennie»-salen med live-musikk, fingermat, drikke, dans og
god uformell stemning. Det trekkes blant annet reisestipend på kr 10.000kr til 3 tilfeldige LIS som er påmeldt
Torsdagsklubben samt er tilstede, så det gjelder å være der, hvis ikke trekkes et nytt navn etter 30 sekunder.
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Videre er det utdeling av LIOS’ Hederspris som er en utmerkelse for særlig god veiledning/supervisjon og
bidragsyter til god utdannelse av ortopediske LIS. Nominér din favoritt! Utdeling av Nof’s æresmedlemsskap
for særlig betydning for norsk ortopedi gjennomføres også denne kvelden.
Alt i alt et meget hyggelig arrangement.
For alle dager gjelder helt om natten - helt om dagen. Noen mer enn andre.

ABSTRAKTER:
Portal for innelvering av abstrakter til Høstmøtet 2018:
1. Gå til: http://www.appinconf.com/kas/Abstract?projectName=nofhost2018
2. Opprett bruker og logg inn
3. Send inn abstrakt

Utforming av abstrakter:
Abstraktene skal være maksimalt 400 ord inkludert referanser, ekskludert tittel, forfatternavn og arbeidssted/
tilhørighet. Vanlige spørsmål og tips til utforming finner du her.
Abstraktene deles inn som følger:
• Tittel
• Forfattere
• Arbeidssted
• Innledning
• Materialer og Metoder
• Resultater
• Konklusjon/relevans
• Referanser
• Fagområder
• Artroskopi
• Barn
• Fot/ankel
• Hånd
• Osteoporose/beinhelse
• Protese
• Rygg/spinal
• Skulder/albue
• Traume
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Frist for innsending av abstrakter er 31. august. Denne er absolutt da fristene videre før trykking av
høstmøtebok er meget kort. Vanlige spørsmål, tips og triks.

Foredragsholdere:
• Alle foredragsholdere må levere sine bidrag på USB-penn til våre teknikere på sekretariatet (rom 303) i god
tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.
• Alle presentasjoner anbefales levert på en av de to nyeste utgavene av Powerpoint i Office.
• Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters navn, for eksempel ”243 Tor Torsen”.
Finn ditt abstrakt og abstraktnummer i Høstmøteboken, på nettsidene eller i appen.
• Legg eventuelle medier, videoer inn i en mappe sammen med powerpointen før du legger de inn i
powerpointen, deretter flytt mappen over på en stick. Da vil videoen være med. Eller simpelthen integrer den
(embed) videoen så slipper du dette. Da vil størrelsen på presentasjonen gå noe opp (avhengig av
videostørrelse). For å lære dette: https://support.office.com/en-us/article/Video-Insert-video-into-yourpresentation-7d9d3db6-23a7-46ec-9e22-3496e42996db
• Filtyper for video i Powerpoint som fungerer:
• Windows Video file: .avi (some .avi files may require additional codecs)
• MP4 Video file: .mp4, .m4v, .mov
• Movie file: .mpg eller .mpeg
• Windows Media Video file: .wmv
• Teknikerne legger presentasjonene på «skrivebordet» på PCen i auditoriet.
• Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp på skjermen, evt. gjør møtelederne
det.
• Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.
• Dersom man av forskjellige grunner ikke får levert sitt bidrag til teknisk sekreteriat i tide må man selv møte
før sesjonen og legge foredraget inn på PCen (på eget ansvar!).
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Andre konferanser
EFORT (European federation of national associations of orthopaedics and traumatology) holder årlige
konferanser rundt om i Europa. Dette er et høstmøte på steroider, men med tilsvarende profil.
Nordisk Arrangeres av den Nordiske Ortopedisk Forening (store NOF) i et av medlemslandene hvert andre
år. I 2020 vil Nordisk holdes i Trondheim.
Industrien har i varierende grad brukermøter hvor avdelingene får invitasjoner til gjennomgang av utstyr og
operasjonsmetodikk. Det finnes mange muligheter til både nasjonale og internasjonale kurs. Dette er ofte
fine kurs med mulighet til å lære seg bruken av de implantatene og utstyret avdelingen bruker.
(Eks: Exeter, DVR, Artrex wetlabs og buss, Royal college for surgeons)
Ao holder kurs i Davos som er sidestilt med avansert bruddbehandlingskurset (Oppdal). De flestes erfaring
er allikevel at Oppdalskurset er bedre og dersom du får valget bør du gå for det.
Industrien kan på forespørsel komme til avdelingen for demonstrasjoner
Det finnes også forskjellige fellowships du kan søke
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NORSK ORTOPEDISK FORENING
Norsk ortopedisk forening er en faggruppe under legeforeningen som har i overkant av 1000 medlemmer. Den
er organisert med et styre, undergrupper etter fag, samt spesialtetstkomiteen og kvalitetsutvalget.

ORGANISERING
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Faggrupper
FAGGRUPPE FOR OSTEOPOROSE OG BENHELSE

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-ortopedisk-forening/Interessegrupper/
Faggruppe-for-osteoporose-og-benhelse/

FAGGRUPPE FOR ORTOPEDISK TRAUMATOLOGI

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-ortopedisk-forening/Interessegrupper/
Faggruppe-for-ortopedisk-traumatologi/

NORSK FOT- OG ANKELKIRURGISKE FORENINGER

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-ortopedisk-forening/Interessegrupper/
Norsk-Fot--og-Ankelkirurgiske-Forening/

NORSK BARNEORTOPEDISK FORENING

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-ortopedisk-forening/Interessegrupper/
Norsk-Barneortopedisk-Forening/

NORSK FOREING FOR SKULDER OG ALBUEKIRURGI

http://skulderogalbue.blogspot.no/

NORSK FORENING FOR HOFTE- OG KNEKIRURGI

https://www.nfhkk.net/

NORSK FORENING FOR HÅNDKIRURGI

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-ortopedisk-forening/Interessegrupper/
Norsk-forening-for-handkirurgi/

LEGER I ORTOPEDISK SPESIALISERING

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-ortopedisk-forening/Interessegrupper/
Leger-i-ortopedisk-spesialisering-LIOS/

LIOS - Leger i Ortopedisk Spesialisering
Er Norsk Ortopedisk Forening (Nof) sin LiS-forening, nå kalt FUXX-forening. Vi ble etablert i 2011 og sittende
styre består av 5 representanter og en vara.
Vårt hovedmål er å forbedre utdanningen av LIS i ortopedi. De siste årene har fokuset vært de nye
spesialistreglene. Årlig arrangerer vi LIOS’s pro-con symposium ved Ortopedisk Høstmøte og deler ut den
gjeveste prisen av de alle: LIOS Hederspris. Ta kontakt med styret på facebooksidene eller styret@lios.no ved
spørsmål.

Spesialitetskomiteen
• Spesialitetskomiteen er en komite satt av Legeforeningen. Det er 5 medlemmer hvorav 1 er LISrepresentant, samt 2 vara hvorav 1 er LIS.
• Sittende leder er Øystein Lian.
• Komiteen har som oppgave å gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanningen og
spesialistgodkjenning. Dette være seg utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og læringsaktiviteter,
samt godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter.
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• I praksis er det de som vurderer SERUS-rapportene og drar på besøk til de godkjente
utdanningsinstitusjonene hvert 4. år eller hyppigere dersom det er behov for særlig oppfølging.
• De siste årene har hovedfokuset vært utarbeidelsen av nye spesialistregler for utdannelsen av ortopediske
spesialister med hovedfokus på å bevare prosedyrelister og felles nasjonale kurs, dette blant annet for å
sikre volumkrav og kirurgisk erfaring samt et godt norsk fagmiljø.
• Den viktigste oppgaven er å sørge for best mulig utdannelse av ortopeder og de er LIS sin advokat i denne
sammenhengen.

Kvalitetsutvalget
Arbeidsutvalg nedsatt av Norsk ortopedisk forening som driver med kvalitetsforbedring, og utarbeiding av
retningslinjer på oppdrag fra Nof. Utvalget har 4 medlemmer, som velges på Nof´s Generalforsamling for 2 år.

Ortopedposten (NOPen)
Ortopedenes egen nyhetsblekke, også kalt NOP’en. Den gis ut fire ganger årlig: påske, sommer, høst og jul.
Den ble fornyet i 2018 der bl.a. tilskuddet med midtsideosteosyntesen og sinnaortopeden har gjort stor
suksess. Husk å sende inn bidrag til Midtsideosteosyntesen, som årlig vil premieres. Sammen med høstNOPén kommer Høstmøteboken som bl.a. inneholder programmet. Har du et bidrag til NOP'en kan du
kontakte Ødegard Reklame og Design AS på bente@odesign.no eller redaktør Øystein Tandberg på
oystein.tandberg@gmail.com
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ARBEIDSMILJØ/FAGFORENING
HMS
Som ortopeder arbeider vi med gjennomlysning og utsettes for stråling. Gjennomlysningsapparatene vi bruker
er moderne, og sentrerer strålingen godt i feltet i tillegg til at man også pulserer strålingen. Beskyttelse som
blyvest og halskrage vil fjerne 90% av strålingen. Det er også lite stråling utenfor feltet. I tillegg bruker vi
dosimeter, som er en liten brikke du har på blyvesten, som registrerer strålingen. Denne avleses hver 1-2.mnd
av strålevernavdelingen på ditt sykehus.

Stikkskader:
En eller annen gang (kanskje flere) er vi uheldige og stikker oss i operasjonsfeltet. Vi skal da la såret blø, skylle,
vaske med såpe og desinfisere. Ved søl på slimhinner: skylle minst i 10 minutter.
Deretter fylle ut skjema “melding om uhell med fare for blodsmitte”, alle sykehus har sitt eget skjema.
Smittekildens pasientansvarlige lege skal risikovurdere blodsmitteuhellet og dokumetere dette på
meldeskjema. Den legen har også ansvaret for å eventuelt forordne akuttprofylakse der det er indisert.
Eventuell HIV-profylakse skal alltid forordnes av infeksjonsmedisiner.
Ta deretter blodprøver der meldeskjema er rekvisisjon. Det skal også tas blodprøver av pasienten, og dersom
mulig skal en innhente samtykke til dette.
Meld uhellet som HMS-avvik. Videre oppfølging ivaretas av bedriftshelsetjenesten, som er ansvarlig for
tilbakemeldinger og sende ut rekvisisjoner til oppfølgingsprøver.
Dersom positiv smittekilde skal leder sende “melding om yrkesskade/sykdom” til NAV.

Graviditet:
Det er flere og flere kvinner som vil bli ortopeder, og naturlig nok lurer mange på hvordan en bør forholde seg til
en eventuell graviditet.
I forhold til røntgenstråling skal stråledosen etter påvist svangerskap ikke overstige 1 mSv. 1 mSv tilsvarer den
sammenlagte bakgrunnsstrålingen på ett år.
Det har ikke blitt påvist sammenheng mellom fosterskader og stråledoser til fosteret under 10 mSV, og knapt
heller under 50 mSv.
Man regner med at stråledosen til ett foster er ca 1/10 av den stråledose som registreres av dosimeteret.
De fleste arbeidsplasser forholder seg til “føre var” prinsippet, og arbeidstaker holder seg dermed borte fra
operasjoner med store mengder gjennomlysning. Du har rett som gravid arbeidstaker til å avstå fra arbeid som
innebærer stråling under graviditeten, og vil dermed bli omplassert til andre arbeidsoppgaver.
Det viser seg likevel at fosteret er lite utsatt dersom en bruker vanlig beskyttelse som rtg.frakk og pulserende
gjennomlysning.
https://www.nrpa.no
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Gips: Soft- og scotchcast er irriterende for hud og man må derfor bruke hansker for å unngå hudkontakt. Det
er ikke vist noen kreftfremkallende effekt eller fosterskadelig effekt ved bruk av denne type gips.
Sementering: Bensement inneholder polymetylmetakrylat (PMMA) som er irriterende for øyne, hud og luftveier.
Det finnes ingen kjent sikker forsterpåvirkning av dette stoffet. Dyreforsøk har vist at MMA kan nå fosteret, men
der noen studier har vist ingen påvirkning av dyrefoster har andre studier vist fosterpåvirkning ved høye doser
av MMA.
Det er også vist at bruk av beskyttelsesutstyr (hjelmer, miksing av sement i spesielle containere som minimerer
avgasser) reduserer grad av MMA til det minimale.
Det er nå automatisk vaktfritak for alle gravide leger i siste trimester, med full lønn og alle tillegg.
“For gravide som benytter seg av muligheten for vaktfritak skal det utarbeides en tjenesteplan med
dagarbeidstid, tilsvarende den gravides stillingsprosent i resten av svangerskapet. Den gravide skal beholde et
uketimetall som om vedkommende fortsatt gikk i vakt (begrenset oppad til 38 timer per uke). Gravide som
fritas i medhold av denne bestemmelsen beholder full lønn. Med full lønn menes lønn inklusive tillegg etter
opprinnelig tjenesteplan.”

For spesielt interesserte:
• https://www.nrpa.no
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24788448
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22159863
• https://issuu.com/ortopedisktmagasin/docs/om_1_2017_high/53 side 53-55
• https://pdfs.semanticscholar.org/79e3/c55b1454f316d42ad2fc584a8a5f57728610.pdf
• https://docksci.com/occupational-hazards-for-pregnant-or-lactating-women-in-the-orthopaedicoperatin_5ae06f2bd64ab25aebb35362.html
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TILLITSVALGT:
Alle avdelinger skal ha en tillitsvalgt, både i LIS og i overlegesjiktet.
Den som blir valgt som tillitsvalgt i en virksomhet har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og
medlemmene overfor arbeidsgiver. Du har krav på å kunne få hjelp fra de tillitsvalgte i kontakten med
arbeidsgiver, samtidig som de i en rekke spørsmål er avskåret fra å opptre på egen hånd. På samme måte vil
arbeidsgiver kunne kreve at kontakt rundt enkelte tema eller situasjoner skjer gjennom de tillitsvalgte. I mange
sammenhenger har arbeidsgiver plikt til å forholde seg til de tillitsvalgte istedenfor direkte til de ansatte. De
tillitsvalgte skal påse at tariffavtaler blir oppfylt av arbeidsgiver og at medlemmene ikke opptrer i strid med disse
eller bryter fredsplikten som er etablert når det er inngått gyldige tariffavtaler. Tillitsvalgte i Legeforeningen kan
på vegne av medlemmene inngå forpliktende avtaler som omhandler de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
Tillitsvalgte skal også ivareta medbestemmelse og samhandling med arbeidsgiver i forbindelse med
organisering eventuelt omorganisering av virksomheten m.v.

Fagforening:
Yngre legers forening: er en yrkesforening i den norske legeforening som representer leger i spesialisering,
turnusleger, leger i vitenskaplige stillinger og stipendiater. Ylfs fremste oppgave er å jobbe for arbeids- og
lønnsvilkår samt de faglige interessene til medlemmene.
Kontakt: ylf@legeforeningen.no

Mini-YLF: Tjenesteplan, arbeidsmiljøloven og vernebestemmelser
(Inspirert av yngreleger.no sine blogger. For mer informasjon https://yngreleger.no/arbeidsliv)
Ved sykehusansettelse blir en møtt med en tjenesteplan og lønnsslipp som kan fremstå komplett uleselig med
sine uendelige forkortelser. Det kan da være vanskelig å vite hvilke rettigheter en har og om f.eks.
arbeidstidsbestemmelsene er overholdt i tjenesteplanen. Vi vil derfor forsøke å forklare de vanligste
forkortelsene du vil møte for å gjøre starten på ortopedilivet lettere:
AML : Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven i Norge om arbeidsmiljø, arbeidstid

og stillingsvern.

A-del: Tariffavtale mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne.
A2:
Nasjonal tariffavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne. Gjelder for de legene som arbeider på sykehus i Spekter-området, med mindre annet er
forhandlet frem i den lokale B-avtalen
Alminnelig arbeidstid: I A2-avtalen (§3.2 og 3) er det avtalt utvidet alminnelig arbeidstid til 38 eller 40 t per
uke. Dersom en jobber på arbeidsstedet mellom kl 20 - 6 (uansett ukedag) har en rett på 2 t reduksjon i
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allminnelig arbeidstid, det vil da si 38 t. De som ikke har tilstedetid mellom kl 20-6 har alminnelig arbeidstids
uke på 40 t.
Arbeidstid: Leger er dagarbeidere med vakttjeneste. Dette er bl.a. for å opprettholde kvaliteten på
utdanningen av spesialister, som i hovedsak foregår på dagtid. I tillegg til vernebestemmelsene er det avtalt at
en i gjennomsnitt skal ha 20 t av arbeidstiden i tidsrommet 7-17 i.l.a. ukens 5 første dager. Dette for å sikre
tilstedeværelsen på dagtid.
Beordring: Det er ikke noe forskjell mellom frivillig, pålagt eller beordret overtid i avtaleverket. Arbeidsgiver kan
pålegge merarbeid og overtidsarbeid dersom det er et såkalt særlig og tidsavgrenset behov for overtiden
(AMLs § 10-6 (1)). Med tidsavgrensningen er det et behov som ikke kunne forutsi eller planlegges med.
Dersom en av helsemessige eller sosiale grunner (barn under 10 år, eneforsørger) kan en få fritak for pålagt
merarbeid. En kan også takke nei til ekstra overtidsarbeid dersom timegrensene i AMLs § 10-6 (se oversikt
dersom det blir aktuelt) er overskredet.
B-del: Lokal tariffavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom lokale helseforetak og arbeidsgiverforening. Lik
struktur som A2.
Forsvarlig hvile: Vernebestemmelsene A2 § 3.5.3 (4) forutsetter at det gis forsvarlig hvile. Med forsvarlig hvile
menes 8 timers hvile i gjennomsnitt per døgn. Det vil si at en i løpet av en 19 timers vakt bør ha 3 t hvile.
Dersom kravet til forsvarlig hvile i løpet av vakten ikke lar seg gjennomføre i over 20% av vaktene skal
tjenesteplanen endres.
Hjemmevakt: Beregnes etter forholdet 1:4
Tariﬀavtale: Avtale mellom arbeidsgiver og fagforening om vilkår for arbeid og lønn. Setter normen for hva
som er vanlig i en arbeidsavtale.
Tjenesteplan: Dersom en arbeider på ulike tider av døgnet skal en, i følge arbeidsmiljøloven § 10-3 ,ha en
arbeidsplan som viser når en skal arbeide og dermed gi forutsigbarhet. En slik arbeidsplan kalles tjenesteplan
på sykehus. Tjenesteplanen er rullerende. Det vil si de bygges opp ut i fra hvor mange en er i vaktsjiktet. De
rullerende tjenesteplanene ble tariffestet i 2018 etter streiken.
UTA: Utvidet arbeidstid over 38 eller 40 t per uke(38 t dersom en har arbeidstid på sykehus mellom kl 20-6).
Det er avtalt i A-2 (§ 3.3) at arbeidsgiver kan kjøpe arbeidstid utover de gitte timene. Det må være skriftlig
avtale mellom den enkelte lege og arbeidsgiver. UTA er frivillig og kan ikke pålegges. Honoraret for UTA er ikke
avtalt sentralt, men i den lokale B-dels avtalen.
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Vaktarbeid Hva som inngår i vaktarbeid er ikke definert i noen avtale, men praktisk vil det si at sykehus og
dermed leger plikter å utføre utredning og behandling av pasienter som ikke er forsvarlig å utsette til neste
dag. Leger plikter å delta i vakt og det er obligatorisk å delta i vaktordning for å bli ortopedisk spesialist.
Vaktlengde og gjennomsnitts arbeidsuke defineres i vernebestemmelsene, se nedenfor.
Vernebestemmelser: Det er i tariffavtalen gjort unntak fra enkelte deler av AML’s arbeidstidsbestemmelser.
Unntakene som er gjeldende i sykehussektoren fremgår i de såkalte vernebestemmelsene (A2 § 3.6.3) og i
særavtalen i Virke. Vernebestemmelsene erstatter arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser innenfor
bestemte området. De er laget for å verne legene. Se under for de viktigste unntakene;

VERNEBESTEMMELSER ETTER AVTALEN

ARBEIDSMILJØLOVENS UTGANGSPUNKT

Ingen arbeidsuke skal overstige 60 t

Ikke overstige 38/40 t i løpet av syv dager

Arbeidstiden for noe enkelt vaktdøgn skal ikke
overstige19 beregnede timer

Ikke overstige 9 t i løpet av 24 t

Hver enkelt arbeidsuke skal ha minst 28 t
sammenhengende fri

Skal ha 35 t sammenhengende arbeidsfri i løpet av
syv dager

Mellom to arbeidsperioder skal der være en

Minst 11 t sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24

arbeidsfri periode på minst 8 t

t

Lønn:
Basislønn består av:
- Minimumslønn; Lønn for en vanlig arbeidsuke (38 eller 40t). Tar utgangspunkt i A2-delen og tellende
tjeneste:

KATEGORI A

0-2 år av gjennomført spesialistutdanning

Kr 563 000

KATEGORI B

2-4 år av gjennomført spesialistutdanning

Kr 608 000

KATEGORI C

> 4 år av gjennomført spesialistutdanning

Kr 650 000

Tillegg for doktorgrad. A2 § 5.3.7.
Andre kollektive avtaler: Noen helseforetak har avtalt tillegg, se B2-delen.
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- Individuelle tillegg: Kan inngå i basislønnen. Dersom en f.eks. har en spesiell funksjon. Avtales individuelt
mellom arbeidsgiver og den enkelte lege.
- Lønn avhengig av tjenesteplan:
• Vaktlønn: Kompensasjon for vaktjobbing mellom kl 17-7, samt helge- og høytidsdager. I følge A2 § 5.6
regnes den som en prosentandel av basislønn, minimumsats 0,027%.
• UTA: Arbeidstid over 38 eller 40t. Sats gis i lokal B-dels avtale. Oftest 0,08%.

-

Kompensasjon for ambulerende aktiviteter/rotasjon: Avtales individuelt mellom arbeidsgiver og lege eller
mellom helseforetak.

- Variable lønnselementer:
• Tilfeldig overtid: Dersom det ikke er forsvarlig å utsette arbeid til neste dag eller en blir pålagt å arbeide
overtid. Kompenseres med minimum 0,08% av basislønn etter A2 § 5.8.
• Uforutsett vakt/vakansvakt: Vakt som ikke er med i tjenesteplan. Kompenseres med minimum 0,13% av
basislønnen A2 § 5.7.

Versjon 1 Oktober 2018

Side !32

FAG, LITTERATUR, ARTIKLER
Faglitteratur
• Campbell’s Operative Orthopaedics (finnes som pdf)
• Green’s operative hand surgery
• Rockwood

Kursbøker
• Bruddbehandling - Vossakurset
• Barneortopedi - Barn- og tumorkurset
• Avansert bruddbehandling - Oppdalskurset
• Protesekirurgi - Røroskurset
• Fotkurset- Surgery of the foot and ankle, coughlin
• Håndkirurgi- Håndkirurgi og revmakirurgi kurset,

Metodebøker
• Metodebok i skadebehandling
• Metodebok for ortopedisk senter - Ullevål sykehus
• Metodebok i ortopedi - Haukeland (nettbasert)
• Håndkirurgisk metodebok UNN - (nettbasert som pdf)
• Oslo skadelegevakt metodebok i skadebehandling (nettbasert)
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Artikler
• Acta Orthopaedica nordisk, gratis tidsskrift, tilgjengelig på nett.
• JBJS (journal of bone and joint surgery) fremste aktøren innenfor ortopedi
• Journal of Orthopaedic Surgery and Research, gratis nettbasert tidsskrift som tar for seg studier relatert til
muskel- og skjelett

Nettsteder
Fagsøk
• http://www.orthobullets.com
• https://www.uptodate.com/contents/search

Antibiotika
• https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus

Operasjon
• https://www2.aofoundation.org/wps/portal/surgery
• http://metodebok-ortopedi.ihelse.net

Video
• https://www.vumedi.com/orthopaedics/
• http://www.wheelessonline.com
• http://ortofilm.com
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Annet
• http://www.skadefri.no
• http://www.sarkom.no

• Funksjonsfordeling i Norge
• Sarkom; Haukland/Radiumhospitalet
• Brannskade; Haukland universitetssykehus
• Bekken; HUS/Ullevål/Sankt Olavs
• Amputasjonsskader for replantasjon ved Rikshospitalet
• Håndsenter: Rikshospitalet
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