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Utdanningsplan 

ORTOPEDISK KIRURGI VED HSR 

Dato: 23.12.2020 

Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglige 
forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i 
utdanningsløpet. Det skal lages en overordnet utdanningsplan for den enkelte spesialitet som 
angir hvordan virksomheten vil sikre at leger i spesialisering kan oppnå læringsmålene. Formålet 
med den overordna utdanningsplanen for hver av spesialitetene er å beskrive oppbygning og 
rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringstjeneste. 
Forskriften stiller tydelige krav til hva utdanningsplanen skal inneholde.  

Forskriften stiller tydelige krav til hva utdanningsplanen skal inneholde. Helse Vest har laget en mal 
for hvordan utdanningsplanen skal utformes. De ulike planene vil bli publisert på Helseforetakenes 
nettsider og vil være tilgjengelige for 1) spesialitetskomiteene som skal godkjenne og vurdere 
utdannings-virksomhetene og 2) for LIS som skal søke jobb. 

Utdanningsplanen oppdateres årlig. Oppdatert plan (og vedlegg) finnes via 

 https://hsr.as/helsefaglig/utdanning-lis-leger#ortopedisk-kirurgi 

Spesialitet ORTOPEDISK KIRURGI v/ HSR  

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten  

Leger i spesialisering som har hovedlæringsarena ved annet sykehus, kan tilbys midlertidig 
ansettelse som LIS ved HSR, for en begrenset tidsperiode. 

Forutsetningen for godkjenning av engasjementet hos oss som del av LIS-utdanningen, er at 
hovedarbeidsgiver godkjenner læringsaktiviteter og læringsmål oppnådd ved HSR. 

Vi har etter gammel ordning vært godkjent som utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi for 2,5 år. 
Læringsaktiviteter og læringsmål som kan oppnås hos oss kan gjenfinnes i detaljert plan, men dreier 
seg i hovedsak om elektiv ortopedisk ortopedi. 

Vi utfører proteseoperasjoner i knær, hofter og skuldre, samt et stort volum av hånd- og 
ankel/fotkirurgi. Vi foretar vurderinger og polikliniske konsultasjoner innenfor det meste av elektiv 
ortopedi, inkludert idrettsmedisin og belastningslidelser. Vi har tett samarbeid med revmatologer og 
hudleger, så vi har et stort tilfang av pasienter med revmatiske lidelser i vår pasientpopulasjon. 

Avdelingen består av poliklinikk, sengepost og operasjonsavdeling som ledes av en 
avdelingsoverlege. Vi har for tiden 5 overleger og 1 LIS-lege. 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling 

LIS vil få tid til fordypning, og undervisning i henhold til gjeldende regler. Hver LIS vil ha en personlig 
veiledende overlege. Det gis muligheter for deltagelse i kvalitetsforbedrings- og forskningsprosjekter. 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål 

Oppnådde læringsmål godkjennes først av avdelingsoverlege ved HSR, men må også godkjennes 
av veileder og avdelingsoverlege ved hovedlæringsarena.  

Teoretisk undervisning 

Ortopedisk avdeling ved HSR har fellesundervisning med ortopedisk avdeling ved Haugesund 
sjukehus. 

https://hsr.as/helsefaglig/utdanning-lis-leger#ortopedisk-kirurgi
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Felles kompetansemål (FKM) 

Klinisk tjeneste vil danne utgangspunkt for læring innen de felles kompetansemålene. 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege 

HSR har eget utdanningsutvalg med faste møtepunkter og består av overleger ved de ulike 
avdelingene. 

Forskning 

Vi har flere pågående forskningsprosjekter, både registerbaserte og kliniske forsøk. Det vil bli gitt 
mulighet for deltagelse i disse. Revmakirurgisk/Ortopedisk avdeling v/HSR har 1 overlege med PhD, 
og 1 med 50% forskerstilling. 

Individuell utdanningsplan 

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal 
gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS 
starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. 
utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. 

Simulering og ferdighetstrening 

Gjennom klinisk tjeneste 

Tillitsvalgte  

De fleste LIS vil være tilknyttet Yngre Legers Forening (YLF). YLF har tillitsvalgt ved HSR og har 
tillitsvalgtrettigheter og påvirkning i henhold til avtaleverk.  

Kontakt  

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med  

 Utdanningsansvarlig overlege og/eller 

 Avdelingsoverlege 

 Telefon sentralbord 52 80 50 00 


