OTB REKOMMENDERAT TRAINEEPROGRAM 1 ÅR
Bakgrund:
Efter avslutad examen till Ortopedingenjör finns ett behov att förstärka de praktiska
färdigheterna och skapa en ytterligare trygghet i patientmötet. Ur ett
patientsäkerhetsperspektiv är det en fördel om den nyutexaminerade kan få handledning och
möta en mångfald av patienter med olika diagnoser och funktionsbortfall.
OTB presenterar därför ett traineeprogram för nyutexaminerade Ortopedingenjörer.
Branschen rekommenderar att samtliga enheter i Sverige som anställer nyutexaminerade
Ortopedingenjörer erbjuder detta. Programmet har tagits fram i samarbete med Aktiv
Ortopedteknik och TeamOlmed.
Programmet löper under 1 år. Det bygger på att enheten där den nyutexaminerade
Ortopedingenjören (adepten) anställts tillsätter en handledare. Handledaren bör vara leg.
Ortopedingenjör med minst 3 års yrkesverksamhet som OI. Handledaren ska handleda och ha
översyn över adeptens resultat under traineeperioden. Handledaren är den som följer upp att
de olika praktiska momenten genomförts, men ska också ge tid för diskussion och reflektion
tillsammans med adepten.
Under traineeåret ska adepten få möjlighet att deltaga i de olika patientprocesser som
avdelningen har att hantera. Det är viktigt att adepten får möjlighet att se hur samarbetet
fungerar mellan de olika vårdprofessionerna och ta till sig Ortopedingenjörens roll i
Vårdkedjan.

Minimum antal Patientutprovningar som adepten självständigt ska
genomföra under traineeperioden:
Inlägg/Skor
10 patienter med diabetes i olika stadier
5 patienter med RA i olika stadier
Ortoser för vuxna
Funktionella ortoser
2 patienter AFO, för ex. artros och stroke
1 patient KAFO
1 patient KO, för ex. korsbandsskada
1 patient WHO
1 patient spinal ortos, för ex. kotkompression
1 patient cervikal ortos
Ortoser för behandling
1 fraktur
1 kontraktur
Adepten ska få möjlighet att medverka och prova på när Ortopedingenjör kallas vid
akutfall på mottagning eller avdelning.
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Ortoser för barn
Ortoser för förflyttning;
2 patienter: Stå (AFO, ståskal, skor)
2 patienter: Gå (KAFO, AFO, FO; skor)
Ortoser för behandling
1 ex. höftdysplasi, PEVA, skolios
1 kontraktur

Adepten ska få möjlighet att förstå hur den samverkan som enheten har med något eller
några team inom barnområdet fungerar.
Protes
2 patienter (nyförsörjning) med TT varav minst en är geriatriker med diabetes
1 patient (nyförsörjning) med TF
Adepten ska sätta sig in i aktuell postoperativ behandling, lokalt rehabprogram, Gåskolans
arbete och övrig samverkan med närstående yrkesgrupper

Dokumentation:
OTB tar fram ett dokument där handledare och adept fyller i att respektive moment är
genomförda. Patientfallen ska inte bara avse första besök och leveransbesök, utan att även
någon typ av uppföljningsbesök eller telefonuppföljning. Exempelvis: Måluppfyllnad,
Funktion, Användarvänlighet, om patienten har kunnat bli mer delaktig i samhället.

Övrigt:
Det finns några teoretiska områden med praktisk klinisk tillämpning som vi vill förstärka
under det första yrkesverksamma året. Det är fortbildning i områdena:
•
•
•

Patientbemötande delaktighet – patientkommunikation
Biomekanik – att använda ”enkla verktyg” för biomekanisk analys
Journalskrivning – professionell kommunikation

Vår avsikt är därför att dessa fortbildningar (1- dags kurser) anordnas av OTB och i första
hand ska vara öppna för samtliga intresserade som ingår i traineeprogram. Planeringen ska
göras med god framförhållning. Ev. kan några kurser läggas dagarna efter varandra för att
spara reskostnader/tid.
Kostnaderna för kurserna för adepter inom traineeåret, ska debiteras enligt
självkostnadsprincipen.
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