Rapport om spesialistutdanning                                                             Tilleggsskjema for spesialiteten ortopedisk kirurgi

Sykehus:

Rapporteringsår:



Opplysninger om avdeling/seksjon for ortopedisk kirurgi
Antall stillinger

Ortopediske utdanningsstillinger

Fordypningsstillinger

Overlegestillinger



Operasjonsvirksomhet
Antall operasjoner ved seksjonen siste år

- inneliggende

- dagkirurgiske

- utført av legen(e) under spesialisering



Poliklinisk virksomhet
Leger under spesialisering gjennomsnitt timer/uke



Annet
Har sykehuset spesielle avdelinger eller laboratorier som gir ortopediutdanningen spesiell verdi?        [Ja/Nei]

- hvis JA, beskriv




Er det områder av faget der avdelingen eller enkeltpersoner ved avdelingen har spesiell kompetanse/interesse?                                [Ja/Nei] 

-  hvis JA, beskriv










NB! Gjelder ikke som dokumentasjon til spesialistsøknad. Benytt liste fra Helsedirektoratets nettsider.

Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi ønsker bedre grunnlagsmateriale for å kunne vurdere utdanningsavdelinger, leger i spesialisering og nasjonal utdanningskapasitet. Komiteen ber derfor om at alle leger i spesialisering fyller ut dette skjema og legger det ved den årlige Rapport om spesialistutdanning.

Sykehus

Navn på lege i spesialisering

- fødselsår

- eksamensår

Antall mndr tellende tjeneste hittil

Når vil du sannsynligvis være ferdig spesialist i ortopedisk kirurgi?



Totalt krav
Operert til nå
Operert siste året
Spesifiserte elektive inngrep: 
Krav


Rygg
20


Skulderoperasjoner totalt
30


-  herav artroskopiske minimum 
20


Hånd/albue
40


Totalprotese hofte
40


Totalprotese kne
15


Atroskopi kne
50


Ankel/fot
40


Dype infeksjoner i bløtvev eller ved proteser
5


- Minimumskrav i denne kategorien
240


Spesifisert traumatologi:
Krav


Osteosyntese øvre femur (inkl. hemiproteser)
80


Osteosynteser i under ex.
50


-  herav sperrenagling minimum
10


Osteosynteser i over ex.
50


-  herav åpne osteosynteser minimum
10


Konservativ behandling av frakturer, evt. med reposisjon 
50


Behandling av seneskader
10


- Minimumskrav i denne kategorien
240


Uspesifiserte inngrep:
Krav


Kan bestå av inngrep både fra traumatologi og elektiv ortopedi, og eventuelle overtallige inngrep i alle de spesifiserte grupper ovenfor, men ikke tradisjonell chirurgia minor. Det tillates inntil 100 inngrep fra annen relevant kirurgisk utdanningsinstitusjon.




- Minimumskrav i denne kategorien
220


Det aksepteres inntil 20 % avvik i hver kategori, men summen av inngrep må utgjøre minimum 700. 

