Ramverk Utvecklingsprogram
för nyutexaminerade ortopedingenjörer
Lorem ipsum

för ett rörligare liv

Bakgrund
TeamOlmed erbjuder nyutexaminerade Ortopedingenjörer som anställs möjlighet att gå ett
utvecklingsprogram.
Under programmet ges den nyutexaminerade förutsättningar att tillämpa och utveckla sina kunskaper och
erfarenheter från grundutbildningen. Programmet ger tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling
men också en introduktion till hur metoder och processer ser ut i TeamOlmed. Utvecklingsprogrammet
kan även vara lämpligt för en nyanställd medarbetare som har viss erfarenhet (från annan arbetsgivare eller
annat land) men som är ny i vårt företag, beslut om deltagande tas då av VC i samråd med HR.
Genom programmet ges möjlighet att ta del av beprövad erfarenhet hos erfarna kollegor vid olika t yper
av förskrivningar. Syftet med programmet är också att ge möjligt att utveckla egen färdighet genom
självständigt arbete under överseende av en handledare. En förutsättning för självständigt arbete är att
handledare bedömer att det är lämpligt och patientsäkert.
Syftet med programmet är att på ett strukturerat sätt ge en nyanställd Ortopedingenjör introduktion och
inblick i hur man arbetar inom de största områden som en ortopedingenjör i TeamOlmed verkar.
Allmänna mål
Medarbetare med god förmåga att självständigt och med hög patientsäkerhet kan förskriva ortopedtekniska
hjälpmedel inom flera områden.
Målsättning
•
•
•
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Medarbetare med bred grundkunskap inom olika ortopedtekniska områden
Stabil grund för fortsatt kompetensutveckling
Goda behandlingsresultat genom trygga medarbetare med insikt och respekt för sina möjligheter och
begränsningar avseende sin kompetens

Upplägg
Utvecklingsprogrammet är delvis tidsstyrt men även målstyrt. Programmet som helhet beräknas pågå
under en tvåårsperiod och består av fyra kunskapsblock. Programmet är en möjlighet som TeamOlmed
erbjuder men om det finns skäl att inte genomgå programmet i sin helhet eller enbart enstaka block kan
Verksamhetschef ta fram ett alternativ till det centralt utformade programmet. Centrala funktioner som
Akademi och HR bör involveras i utformningen av det individuella utvecklingsprogrammet.
Ett block är beräknat att kunna genomföras under ca 3 månader under en termin. Den nyutexaminerade
ortopedingenjören (härefter benämnd som adept) genomför programmet parallellt med sin anställning på en
klinik vilket innebär att tid för att kunna genomföra utvecklingsblocken planeras individuellt med ansvarig
chef.

För varje block finns en lista över vanliga/särskilt betydande diagnoser, hjälpmedel och tillverkningsmetoder
som förekommer i vår verksamhet. Dessa är exempel på vad man förväntas ha gått igenom. Lokala
förutsättningar och patientbesök gör att det inte går att säkerställa att adepten får se allt i praktiken. Då kan
detta kompenseras genom att handledaren delar med sig av sin erfarenhet, teori/vetenskap och om möjligt
beskrivning av patientfall.
Inför varje block bjuds handledare och chef in till ett informationsmöte för att tillsammans med HR och
specialistgruppledaren gå igenom praktisk information kring blockets genomförande.
Varje block startas upp med ett endagsseminarium i början av terminen. På seminariet får man en
introduktion till området och man går igenom innehåll och var man hittar dokument och stödmaterial.
Specialistgruppledaren i Akademi ansvarar för dagen. I slutet av varje block genomförs ett avslutande
seminarium där adepter och specialistgruppledare får möjlighet att dela erfarenheter och diskutera olika
patientfall.
Verksamhetschef för den klinik där medarbetaren är anställd ska utse en lokal huvudhandledare.
Huvudhandledaren har det övergripande ansvaret för planering och genomförande av hela programmet.
För varje block utses en handledare med klinisk erfarenhet inom kompetensområdet och denne har ansvar
för att planera ett upplägg så att det blir praktiskt genomförbart. Upplägget ska anpassas utifrån adeptens
individuella förutsättningar, tidigare erfarenheter, bakgrund och situation på den ortopedtekniska kliniken.
Handledaren och adept har delat ansvar för att genomföra det man kommer överens om och upplägg kan
därför variera från en klinik till en annan.
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Ansvar
HR har det övergripande ansvar för programmet. Detta innefattar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvar för Ramverk och signeringsbok samt informationsbroschyr
Informera och vid behov instruera verksamheter i TeamOlmed så att nyanställda ortopedingenjörer
kan genomföra programmet
Hantera frågor och stödja medarbetare samt verksamheterna i genomförandet av programmet
Presentera datum för uppstartsseminarier för varje block i utbildningskatalog
Hantera anmälningar och skicka inbjudningar till uppstartsseminarier
Sammankalla till informationsmöte för handledare och chef inför varje blockstart.
Sammankalla till avslutande seminarium i slutet av varje block.
Skicka ut utvärderingsenkät efter avslutad termin.
Hantera dokumentation av genomförda block och utfärda intyg och utbildningsbevis

Akademi har ansvar för:

•
•
•
•

Kliniskt innehåll; dvs vad man förväntas ta del av inom varje kunskapsblock
Hålla det inledande seminariet för varje kunskapsblock.
Hålla i det avslutande seminariet för varje kunskapsblock.
Vara ett stöd för TeamOlmeds verksamheter avseende genomförandet så att det är möjligt att 
erbjuda alla delar i blocket

Lokal verksamhet
Verksamhetschef/Huvudhandledare ansvarar för:

•
•
•
•
•
•

Bedöma behov och möjligheter med utvecklingsprogram
Anmäla nyrekryterad personal som ska gå utvecklingsprogrammet till HR
Utse en handledare för varje block
Anmäla adept och handledare till uppstartsseminarier
Meddela HR att en adept genomfört och avslutat ett block
Skicka in signeringsbok till HR efter avslutat utvecklingsprogram och godkänt arbete

Handledare för varje block ansvarar för:

•
•
•
•
4

Planera genomförandet av blockens olika delar utifrån lokala behov och förutsättningar
Säkerställa att rätt/tillräcklig tid avsätts för olika delar
Fortlöpande uppföljning
Dokumentera i signeringsbok och efter avslutat block

Medarbetaren/adept har ansvar för:

•
•
•
•

Vilja och intresse för att ta till sig kunskap och information
Ansvara för sin signeringsbok
Följa fastställd plan och återkoppla till handledare eller chef om något inte känns bra eller fungerar
Genomföra ett avslutande arbete inom något av genomfört kunskapsblock.

Resurser
Ett utvecklingsprogram handlar om att kombinera arbete på kliniken där man är anställd med en uttalad
möjlighet att avsätta viss tid för att gå bredvid en erfaren kollega och få prova sin färdighet inom olika delar.
Introduktionsdagar för varje block planeras och genomförs på centrala resurser.
Varje klinik ansvarar för sin verksamhet och därmed måste upplägg anpassas och planeras utifrån lokalt
tillgängliga resurser. En riktlinje är att ett block beräknas till ca 20 arbetsdagar men adept tillsammans med
huvudhandledare kan besluta om lokala variationer utifrån patientunderlag, praktiska förutsättningar och till
viss del önskemål.
Eftersom det är svårt att avsätta resurser för handledning under perioder då det är stort tryck på vår
verksamhet rekommenderas att förlägga den största delen av utbildningstiden till början av en termin. För
att hinna genomföra det blocket innehåller bör uppföljningar bokas in regelbundet då handledare och adept
följer upp hur det går och planerar nästa steg. En rekommendation är ca 0,5-1 tim/vecka (eller motsvarande
varannan vecka) under de ca 3 månader som ett block beräknas pågå.
Kliniker/ Regioner som inte kan erbjuda alla delar lokalt förväntas ta hjälp av andra kliniker. Akademi kan
till viss del hjälpa till med att planera och då kontaktas koordinator Akademi.
Utvecklingsprogrammet ska drivas så kostnadseffektivt som möjligt.
Innehåll
Programmet är upplagt utifrån fyra huvudblock. Önskvärt är att blocken genomförs i turordning men
verksamheten avgör om det finns särskilda behov lokalt som innebär avvikelser i planering. Detta innebär att
det är verksamheten lokalt som ansvarar för att anmäla sin adept till uppstartsseminarium för varje block.
1. Skor och inlägg
2. Ortoser för Vuxna
3. Ortoser för Barn
4. Proteser

Utöver att följa patienter med olika diagnoser/funktionstillstånd ska programmet också innefatta
introduktion till lokala rutiner, processer och annan praktisk information man behöver för att kunna utföra
sitt arbete enligt företagets riktlinjer.
Informationsmöte inför blockstart

Inför att ett nytt block ska starta genomförs ett informationsmöte med praktisk genomgång av de
förutsättningar som finns för aktuellt block. HR och SGL ansvarar för innehåll och upplägg av mötet.
Handledare och chef till de adepter som ska genomföra aktuell block ska delta. Mötet genomförs på distans.
Uppstartsseminarium för varje block

Varje block inleds med ett endagsseminarium. HR ansvarar för att boka datum och presentera dessa i
utbildningskatalogen. Verksamhetschef/huvudhandledare ansvarar för att anmäla adept och handledare
till varje seminarium. HR hanterar anmälningar, bokar lokal och måltider samt dokumenterar vilka som
närvarat vid ett seminarium.
SGL Akademi ansvarar för att planera agenda för seminarium utifrån aktuella förutsättningar. Vid
behov planeras medverkan av andra föreläsare. Digitala verktyg och processer är en uttalat viktig del av
introduktionen vilket innebär att någon från Central Produktion/CAD bör medverka.
En representant från HR alternativt Akademi bör närvara inledningsvis vid seminariet för att gå igenom
syfte och praktiska rutiner för programmet samt svara på eventuella frågor.
På ett seminarium går man igenom innehåll, förväntningar och förslag på praktiskt upplägg. För att
säkerställa samsyn bör därför en handledare från kliniken där adepten är anställd medverka på varje
seminarium. Under uppstartsseminariet ska gruppen också planera för det avslutande seminariet i slutet av
terminen.
Riktlinje för innehåll/ upplägg på ett Seminarium är:

•
•
•
•
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Allmän introduktion till området
TeamOlmeds kliniska riktlinjer och checklistor inom området
Rekommendationer på litteratur och artiklar att läsa
Patientfall som diskuteras i gruppen angående undersökningsmetodik och produktval.

•
•

Gemensamt sortiment TeamOlmed
Introduktion till digital teknik och andra processer/metoder

Avslutande seminarium

I slutet av varje block genomförs ett avslutande seminarium på distans där SGL och adepter deltar.
Upplägget på seminariet kan variera beroende vilket block det avser men erfarenhetsutbyte och diskussion
kring patientfall kopplat till det adepterna har lärt sig/gått igenom under terminen ska vara i fokus. SGL
ansvarar för att planera seminariet och ev. tilldela eventuella förberedande uppgifter i förväg till adepterna.
Kompletterande utbildning

Utöver huvudblocken skall adepten också gå igenom viktiga övergripande områden vid förskrivning av
hjälpmedel.
1.
2.
3.

Förskrivning och ansvar- (Webutbildning Socialstyrelsen)
Bemötande och Delaktighet
TeamOlmeds arbetsmodell - Ett systematiskt arbetssätt

De kompletterande utbildningsområdena behandlas under en heldagsutbildning i samband med
uppstartsseminarium för block 1. Oavsett om utvecklingsprogrammet genomförs i helhet eller endast delvis
ska adepten genomgå den här kompletterande utbildningen.
Det skriftliga arbetet

Under utvecklingsprogrammet skriver adepten ett kortare arbete inom något område som han eller hon
väljer att fördjupa sig inom. Fokus ska vara utveckling av arbetssätt/metod med målsättningen att det ska
tillföra ett värde/nytta för verksamheten. Exempel kan vara en strukturerad uppföljning av kliniska resultat
inom något område/produkt eller något annat som bedöms viktigt för den lokala verksamheten.
Planeringen av arbetet (omfattning och innehåll) görs tillsammans med verksamhetschefen så att
genomförandet fungerar för såväl adept som verksamhet. Adepten ska ha en handledare för rapporten
och lämplig sådan utses beroende på vilket område som fördjupningen sker inom. Rapporten godkänns
av verksamhetschef och rapporten ska presenteras för den lokala verksamheten. Beroende på innehåll
och relevans kan en rapport användas, presenteras och/eller publiceras på andra ställen eller i större
sammanhang i företaget.
Avslut och Intyg

Någon tentamen förekommer inte. Däremot ska handledare godkänna att adepten uppfyller
förväntningar enligt målbeskrivningen för avsnittet genom att signera efter varje genomgånget block. När
huvudhandledaren rapporterat till HR kommer det att dokumenteras i våra system och ett intyg utfärdas att
adepten har genomfört ett block.
När samtliga delar i programmet är genomfört och uppsatsen är godkänd skickar handledaren in
signeringsboken till HR och det registreras i våra system att medarbetaren har genomgått hela programmet
och medarbetaren får ett utbildningsbevis där innehållet i programmet framgår utfärdas.
Ett utbildningsprogram får inte stelna i sina former. TeamOlmeds verklighet förändras hela tiden och därför
kan också ett introduktionsprogram behöva förändras. De områden som definierats är de som i dagsläget är
aktuella men inget utesluter att det med tiden läggs till och/eller tas bort moment.
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Introduktion till Signeringsbok
Handledare och adepten planerar tillsammans hur man avser att praktiskt genomföra programmet. U
 tifrån
de diagnos/tillstånd/produktområde som ingår i blocket kommer man överens om upplägg och målsättning.
Där det är möjligt och bedöms patientsäkert ska adepten genomföra en förskrivning självständigt under
handledning. Om det inte är möjligt att träffa någon patient inom ett område kan detta ersättas med att
adepten läser in sig på diagnosen och därefter går handledaren igenom muntligt vad detta innebär vid
ortopedteknisk förskrivning. Efter hand bockas de olika momenten när dessa är genomförda.
Inom oråden där TeamOlmed tagit fram kliniska riktlinjer ska adepten läsa dessa samt diskutera vad det
innebär i praktiken med sin handledare. Ett bra sätt att göra detta och samtidigt hålla erfarna kollegor
uppdaterade på företagets kliniska riktlinjer är att låta adepten presentera en klinisk riktlinje på ett personal/
klinikermöte.
Exempel på innehåll vid genomgång av diagnos och eller hjälpmedelstyp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.
c.
d.
e.
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Allmän introduktion
Gå igenom Kliniska riktlinjer och checklistor (då dessa finns).
Ta fram bra Artiklar eller litteratur inom diagnos eller område
Gå igenom Vårdprogram och kvalitetsregister (då dessa finns).
Gå igenom olika tillverkningsmetoder med fokus på digitalt arbetssätt (exempel; utrustning, scanning,
CAD/modelleringsanvisning, modern teknik tex DS)
Gå igenom Interna rutiner (tex remisshantering, bokningar, regelverk, dokumentation)
Lokal tillämpning av förskrivningsprocessen:
Samverkan – Viktiga forum och hur samverkan med andra vårdgivare går till
Behovsanalys och Undersökningsmetodik
Sortiment; Prefabricerad och specialanpassad konstruktion- Gå igenom gemensamt- och lokalt 		
lagerfört sortiment
Brukarinformationer och instruktioner till patienten
Hur utvärderar vi och följer upp (ink ev remissvar)

Block 1 Skor och inlägg
Diagnoser/funktionstillstånd att handlägga

Diabetes

RA

Medfödda deformiteter barn (tex PEVA, Dysmeli)

Neurologiska tillstånd (tex Stroke, CP eller MS)

Ortopediska tillstånd och deformiteter

Överbelastningsskador och inflammationer
Hjälpmedel att handlägga

Förskrivning av prefabricerad ortopedteknisk utvald sko vuxen

Förskrivning av prefabricerad ortopedteknisk utvald sko barn

Förskrivning av inlägg och behandlingsskor; sårbehandling Diabetiker

Delta i måttagning och utprovning av skor över egen läst

RA-toffel

Skoändringar (olika typer av förhöjning, ändring av sulor och volymanpassningar)

Specialanpassat inlägg

Prefabricerat inlägg (butikssortiment)
Metoder att handlägga

Gipsavgjutning specialanpassat inlägg

Avtryckslåda för specialanpassat inlägg

Direkt scanning och beställning specialanpassat inlägg

Utprovning/försäljning butiksskor

Beställning måttanpassad skor (FIA och OAS Klaveness)
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Block 2 Ortoser till vuxna
Diagnoser/funktionstillstånd att handlägga

Neurologiska tillstånd; Stroke, MS, ALS

Polio

Ehler Danlos (EDS)
Trauma

Cervikal skada

Lumbal /Thorakal skada

Fraktur NE

Fraktur ÖE

Ligamentskada fot

Ligamentskada knä

Hälseneruptur
Artros





Fot
Knä
Höft
Hand/ handled

Kontraktur behandling

Nedre extremitet

Övre extremitet

Bråck (ljumske och/eller bukvägg)
Överbelastningsskador

Inflammation (benhinna, knä, armbåge)
Hjälpmedel att handlägga

AFO

KAFO
KO



Rigid
Textil

Spinal ortos

Rigid korsett

Textil korsett

Halskrage

Bråckgördel

Arm och Handortoser
Metoder att handlägga

Direkt scanning på patient och modelleringsanvisning

Avgjutning samt modellering i gips
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Block 3 Ortoser till barn
Diagnoser/funktionstillstånd att handlägga

CP- Cerebral Pares

MMC- Myelomeningocele

AMC- Artrogryphosis Multiplex Congenita

JIA- Juvenil idiopatisk artrit

Muskelsjukdom ex. Duchennes muskeldystrofi, SMA

PEVA/ Klumfot- Pes Equinus Varus Adduktus

Kongenital Höftdysplasi
Hjälpmedel att handlägga
AFO

För gång

Behandling
KAFO/KO

För gång

Behandling
Spinal ortos

Korrigerande korsett; scolios behandling

Stabiliserande rigid korsett

Arm/Handortos

Ståskal

Ortos för sittande/positionering
Metoder att handlägga

Direkt scanning på patient och modelleringsanvisning

Avgjutning samt modellering i gips

Genomgång ortosformuläret i CPUPs kvalitetsregister
Måttagning

Ståskal

Korsett
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Block 4 Proteser
Patientkategorier att handlägga

Ny amputation (eftervård samt om möjligt träffa patient inför operation)

K-level 1

K-level 2-3

(K-level 4)
Hjälpmedel att handlägga

TT protes

TF protes

KD protes

Armprotes

(bröstprotes där detta finns)
Metoder att handlägga (NE)

Direct Socket (DS teknik)

Scanning och digital modellering

Avgjutning med gips, inkl. modellering

Genomgång av inrapportering till Swedeamps kvalitetsregister

Övriga obligatoriska delar i utvecklingsprogrammet




Förskrivning och Ansvar (Webutbildning Socialstyrelsen)
Bemötande och Delaktighet
TeamOlmeds arbetsmodell - Ett systematiskt arbetssätt



Genomfört skriftligt arbete
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