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Innledning 

Unicare Hokksund skal sørge for at utdanning av legespesialister i fysikalsk medisin og 

rehabilitering skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig 

kvalitet.  

Unicare Hokksund skal gjennom avtaler med samarbeidsforetak, sikre gjennomstrømning til 

andre læringsarena innen rimelig tid i utdanningsforløpet.  

Utdanningsplanen beskriver utdanningsløpet for leger i spesialisering ved Unicare Hokksund 

og hvordan kandidaten skal oppnå de obligatoriske læringsmål for spesialiteten fysiskalsk 

medisin og rehabilitering.  

Utdanningsplanen er publisert på Unicare sine nettsider og oppdateres årlig.  

Utdanningsplan for LIS i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering ved Unicare 

Hokksund omfatter to deler.  

Del 1 Tidslinjen for utdanningsløpet, inkludert læringsarenaer, læringsmål og alternativer for 

rotasjon i gjennomstrømstilling.  



Del 2 Institusjon- og aktivitetsbeskrivelse og kompetansevurdering.  

 

DEL 1 Tidslinje, læringsarena og læringsmål 

 

 

       

Utdanningsplan 

Tid av utdanning Helseforetak Læringsarena Læringsmål 

0-3 år Unicare  Unicare Hokksund Øvrige FMR LM 

  Unicare Fram  

FMR 100-101 

(amputasjon) 

Alternativ 1: 

6- 12 mnd.   Vestre Viken 

Fysikalsk medisinsk 

poliklinikk 

FMR 041-059  

 

Alternativ 2: 

6-12 mnd. OUS- Ullevål 

Fysikalsk medisinsk 

poliklinikk 

Intermediæravdeling 

FMR 041-059  

FMR 082 (tidlig 

rehabilitering) 

Alternativ 1:  

6 mnd.  

 

Sykehuset i Vestfold 

 

Rehabiliteringsavdelinge

n  

FMR 026, FMR 030-

038, FMR 082-089 

Alternativ 2: 

6 mnd.  Sunnaas Sykehus 

Avdeling for traumatisk 

hjerneskade eller 

avdeling for hjerneslag 

FMR 026, FMR 030-

038 

FMR 083- 088 

2 uker  Sunnaas Sykehus Spinalskadeenheten  FMR 093- 099 

 

Alternativ 1: 

6 mnd.- 1 år  Drammen Sykehus  Nevrologisk avdeling  FMR 81 og FMR 109  

Alternativ 2:  

6 mnd.- 1 år Drammen sykehus Revmatologisk avdeling FMR 81 og FMR 109 

 

Gjennomstrømningsperioder og tjeneste i annen relevant spesialitet tilpasses individuelt.  

Annen relevant spesialitet for å oppnå FMR 81 og FMR 109 er:  

- Allmennmedisin 

- Psykiatri 

- Indremedisin 

- Ortopedi 

- Nevrokirurgi 



- Rus og avhengighetsmedisin 

 

DEL 2 Utdanningsplan for gjennomføring av tjeneste 

2.1.  Fast ansettelse ved Unicare Hokksund 

LIS ansettes i fast utdanningsstilling ved Unicare Hokksund. Det innebærer at LIS er fast 

ansatt inntil alle læringsmål i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering er oppnådd, 

inkludert læringsmål i rotasjonsstillinger og klinisk tjeneste i annen relevant spesialitet.  LIS 

søker permisjon fra sin stilling ved Unicare Hokksund i tidsperioden for rotasjon og klinisk 

tjeneste i annen relevant spesialitet.  

Legebemanning 

Unicare Hokksund har tre fast ansatte spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, hvorav 

to i 100 % stilling og en i 60 % stilling. Unicare Hokksund har 2 LIS, hvorav en LIS er fast 

ansatt i utdanningsstilling og en LIS er fast ansatt. 

Arbeidstid og ansvarsområder  

Leger, herunder LIS, har arbeidstid mandag- fredag 08:00- 16:00.  Avdelingen har 5-delt 

dagvaktsordning, hvor LIS har en vaktdag per uke.  Det er ikke vakt på kveld eller i helg. 

Leger deltar på møte mandag- fredag 08:30- 09:00 (leger og sykepleiere).  

LIS har selvstendig ansvar for omkring 20 pasienter (16-24), og møter sine pasienter i 

ankomstsamtale, i tverrfaglig innkomstmøte, midtmøte og ved avreise, og ellers etter behov.  

LIS er leder for tverrfaglig team omkring hver pasient og leder tverrfaglige møter for 

pasienter hen har oppfølgingsansvar for. LIS har ansvar for å opprette målrettet individuell 

rehabiliteringsplan i samarbeid med pasient og tverrfaglig gruppe, og ansvar for å koordinere 

samhandling med relevante eksterne aktører, herunder melde behov for individuell plan.  

Pasientutvalg 

Unicare Hokksund har løpende avtale med Helse Sør-Øst (2015) om døgn- og dag 

rehabilitering innenfor fem følgende ytelser:   

- Lungesykdom 

- Hjertesykdom 

- Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer 

- Brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet 

- Langvarig muskel-og bløtdelssmerter  

 

Pasientene har sammensatte lidelser og komorbiditet på tvers av ytelsene. Pasientene er fra 18 

år, uten øvrig aldersgrense. Kriterier for opphold er omfattende funksjonstap, mål og 

potensiale for rehabilitering.  



- Dagrehabilitering: en- fire uker (Z 50.9)  

- Døgnrehabilitering: en- fire uker (enkel- Z 50.89 og kompleks rehabilitering Z 50.80) 

- Kartlegging- og vurderingsopphold: en uke.   

Antall pasienter per år: omkring 1100.   

Antall pasientdøgn: omkring 24000.  

Gjennomsnittlig oppholds lengde 21 dager   

Pasienter henvises fra lege på sykehus eller fra fastlege med rettighetsvurdering fra regional 

koordinerende enhet.   

Tverrfaglig arbeidsgruppe ved Unicare Hokksund:  

- Lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, arbeidskonsulent, psykolog, psykiatrisk 

sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog, logoped og ortopedi-ingeniør.  

Rehabiliteringstiltak  

- Unicare Hokksund følger anbefalinger fra nasjonale og internasjonale 

kunnskapsbaserte retningslinjer, når det gjelder klinisk undersøkelse, 

funksjonsundersøkelser, kartleggingsverktøy og behandlingstiltak 

- Rehabiliteringstiltak tilpasses individuelt i henhold til pasientens ressurser og mål, og 

nedtegnes i individuell rehabiliteringsplan.    

 

 

Introduksjon av ny LIS 

- LIS får eget kontor med PC, undersøkelsesbenk og nødvendig utstyr for klinisk 

undersøkelse. 

- LIS får tilgang på Helsebiblioteket og NEL.   

- LIS får en ukes opplæring med tid til å gjennomføre relevante e-læringskurs og bli 

kjent med metodebok («KBP-håndboka») 

- Første uken følger nyansatt LIS, overlege eller erfaren LIS eller i alle aktiviteter 

- Det er oppsatt tid i timeplanen til «bli kjent møter» med tverrfaglig personell for en 

gjensidig introduksjon til arbeidsmetode og forventinger til hverandre. 

- Det er oppsatt tid i timeplanen første måneden til å delta i ulike pasientaktiviteter 

(trening, undervisning og likepersongrupper).  

- «Medarbeiderskolen» i Unicare Akademiet tilbyr et sett av obligatorisk introduksjon 

og digital kursing av alle medarbeidere, herunder undervisningsmoduler i 

kunnskapsbasert praksis. 

 

 



Supervisjon, veiledning og faglig utvikling 

- LIS tildeles veileder ved ansettelsen. 

- Første veiledersamtale skal være gjennomført innen 14 dager og utdanningsplan 

opprettes i kompetanseportalen.  

- Veileder følger opp LIS gjennom hele utdanningsforløpet, både i egen enhet, under 

gjennomstrømning og ved tjeneste i annen spesialitet, i samarbeid med fagansvarlig og 

supervisor på det aktuelle tjenestestedet.  

- LIS jobber selvstendig med pasienter, men vegg-i-vegg med overlege som er 

tilgjengelig for spørsmål, drøfting og klinisk problemløsning. Det praktiseres «åpen 

dør» med mulighet for veiledning ad hoc.  

- LIS har fordypningtid fire timer per. uke. LIS velger selv om det skal være fire timer 

samlet eller fordelt over flere dager.  

- Det avsettes fast tid timeplanen til LIS og veileder for veiledningsmøte 30 min hver 

annen uke.  

 

 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege  

- Utdanningsutvalget består av LIS, leder av FOU og to spesialister i fysikalsk medisin 

og rehabilitering, hvorav en leder av utvalget og er utdanningsansvarlig og en 

representerer ledelsen i Unicare Hokksund. Utdanningsutvalget har minimum 4 møter 

per år. Utvalget oppnevner veileder for LIS. Utvalget har ansvar for 

utdanningsaktiviteten ved Unicare Hokksund i sin helhet, og bidrar i utarbeidelse av 

utdanningsplan og undervisningsplan for LIS og andre ansatte i virksomheten.  

- Utdanningsansvarlig overlege er med i ansettelsen av LIS 

- Utdanningsansvarlig overlege koordinerer bemanning og gjennomstrømning  

 

 

Individuell utdanningsplan  

- LIS utarbeider individuell utdanningsplan i samarbeid med veileder og 

utdanningsansvarlig overlege. Planen inneholder læringsmål, læringsaktiviteter og 

læringsarena, og en tentativ gjennomføringsplan. LIS dokumenterer sin fremdrift 

fortløpende i kompetanseportalen Dossier.  

- Individuell utdanningsplan for oppdateres hvert halvår.  

 

Teoretisk undervisning 

- 90- 120 minutters undervisning for LIS ukentlig i minst 36 uker/ år. 

- «Legemøtet» (60 minutter), fast tid hver uke: For LIS og overleger til presentasjon, 

refleksjon og diskusjon av kasuistikker, artikler og relevante læringsmål.  

- Lokal «tirsdagsundervisning» (60 min): Tverrfaglig deltagelse og undervisningsbidrag 

to ganger per måned.  



- Regional og nasjonal undervisning i regi av Norsk forening for fysikalsk medisin og 

rehabilitering (45 min) to ganger pr. måned.  

- Det er laget 2 års plan for undervisningen slik at alle læringsmål med undervisning 

som læringsaktivitet skal gjennomgås.  

- LIS holder selv undervisning to-tre ganger per halvår.  

- LIS har tilgjengelig relevante lærebøker, databaser og tidsskrifter, og får teoretisk 

materiell/ artikler på forespørsel.  

- Se vedlagt undervisningsplan for 2022. 

 

 

Kurs 

- Det legges til rette for at LIS kan delta på minst ett obligatorisk kurs for spesialiteten 

fysikalsk medisin og rehabilitering, vår og høst. 

- Det legges til rette for at LIS får gjennomført flest mulig O-kurs under tjenestetiden 

ved Unicare.  

- Det legges til rette for at LIS kan delta på høstmøtet i Norsk forening for Fysikalsk 

Medisin og Rehabilitering   

 

- Overlegene deltar på kurs, kongresser og etterutdanning, inntil 10 dager per år.  

- LIS-veileder deltar på veilederkurs og seminar i regi av Regionalt utdanningsråd. 

 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål og egnethet 

- Godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål skjer fortløpende av veileder i 

samarbeid med LIS, i forbindelse med regelmessige veiledersamtaler og halvårlig i 

forbindelse med oppdatering av individuell utdanningsplan.  

- LIS kan benytte egenevalueringsverktøy.   

- Dokumentasjon og godkjenning gjøres i kompetanseportalen.   

- Læringsmål som oppnås i gjennomstrømmingsstilling og tjeneste i annen relevant 

spesialitet, godkjennes i læringsportalen av veileder ved Unicare Hokksund, etter 

godkjenning/ avtale fra supervisor på tjenestested.   

 

 

Felles kompetansemål (FKM) 

- Det legges til rette for at LIS oppnår FKM gjennom individuell veiledning, 

gruppeveiledning og undervisningsaktiviteter i utdanningsvirksomheten, egen 

fordypningstid og gjennom deltakelse på kurs og seminarer.  



- LIS skal gjennomføre fordypningsarbeid i helseetikk. 

- LIS skal utføre prosjekt i kvalitetsforbedring.  

- LIS utarbeider og utfører pasientundervisning, i henhold til standard for 

helsekompetansevennlig kommunikasjon.  

- LIS deltar i prosjekt om Helsekompetanse, med mål om at Unicare oppnår status som 

helsekompetansevennlig bedrift.  

 

- «Medarbeiderskolen» er et kompetansehevingstiltak for ansatte i Unicare. Skolen 

tilbyr obligatoriske undervisningsmoduler og kursing om kunnskapsbasert praksis.  

«Medarbeiderskolen» bidrar til at LIS får økt kunnskap og ferdigheter i 

kunnskapshåndtering og fagutviklingsarbeid.  

 

- LIS selv skal bidra i å utarbeide og oppdatere kunnskapsbaserte fagprosedyrer som 

skal anvendes i klinisk praksis. Dette er et kontinuerlig arbeid og som fortløpende 

publiseres i elektronisk KBP-håndbok.  Unicare har oppnevnt en fagkoordinator i 

kunnskapsbasert praksis, som bistår i dette arbeidet.  

 

- LIS deltar i år og neste år i innsamling av data forskningsprosjekt om helsekompetanse 

i helseinstitusjoner. I 2023 er det planlagt å delta i en multisenterstudie om 

søvnvansker blant pasienter med muskel- og skjelettplager, samt en RCT-studie om 

konservativ versus kirurgisk behandling av korsryggsmerter. 

 

 

FoU seksjonen  

- FoU ved Unicare Hokksund består av kvalitetsleder (fysioterapeut med master i 

fysiologi), overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering (masterstudent i helseledelse) 

og fysioterapeut (master i arbeidsrettet rehabilitering, masterstudent i KBP og 

fagkoordinator i kunnskapsbasert praksis i Unicare Norge). 2 av tre medlemmer i FoU 

sitter i ledergruppen i Unicare Hokksund. FoU ved Unicare Hokksund har innarbeidet 

metoder og praksis for kunnskapsinnhenting av relevant og pålitelig forskningsbasert 

kunnskap på en systematisk måte, og har samlet kunnskapen i KBP-håndboka.  

 

- FoU ved Unicare Hokksund er aktivt medlem i FOU-nettverk i Unicare Rehabilitering 

Norge (ni rehabiliteringsenheter i to helsergioner). FoU- leder i Unicare har en 

overordnet stilling på tvers av enhetene. Overordnet leder skal sikre at det arbeides 

med evaluering av virksomhetenes aktiviteter, utvikling av faglige metoder og 

kunnskapsbasert praksis.  

 



- Alle 12 medlemmer i FoU Unicare Norge har mastergradskompetanse, fire har 

doktorgrad og to medlemmer arbeider som hhv som professor og førsteamanuensis 

ved NTNU.  

 

- FoU-leder og FOU-nettverket samarbeider med universiteter, høgskoler, 

forskningsinstitusjoner, helseforetak og kommuner i forsknings- og 

utviklingsprosjekter..  

 

- Unicare er godkjent forskningsorganisasjon av Norges Forskningsråd og Statistisk 

Sentralbyrå. I tillegg er Unicare rapporteringsenhet for det nasjonale systemet for 

måling av forskningsaktivitet i helseforetakene Helse Sør-Øst RHF og 

Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF.  

 

- Det forskningsmessige arbeidet i FoU-nettverket inkluderer eksempelvis 

undersøkelser knyttet til effekter av rehabilitering på fysisk funksjon, 

arbeidslivsdeltagelse, kognitiv funksjon og livskvalitet for ulike pasientgrupper. 

Unicare sine forskere har siden 2018 vært involvert i 41 vitenskapelige publikasjoner. 

Se vedlegg. 

 

 

Simulering og ferdighetstrening 

- Det avholdes obligatorisk HLR kurs årlig  

 

Tillitsvalgte 

- Ingvild Madland Størdal 

- LIS 

- E-post ingvild.stordal@unicare.no 

 

Kontakt 

Ved spørsmål som gjelder spesialistutdanning til LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering ved 

Unicare Hokksund ta kontakt med: 

- Utdanningsansvarlig overlege Siri Aaland Kolflaath 

- E-post: siri.kolflaath@unicare.no 

- Telefon: 97778792  

 

mailto:siri.kolflaath@unicare.no


 

2.2 Gjennomstrømningsstilling ved Sunnaas 

- 6 mnd. tjeneste ved avdeling for traumatisk hjerneskade eller avdeling for hjerneslag for å 

oppnå  

FMR 026, FMR 030-038 FMR 083- 088 

2.3 Gjennomstrømmingstilling ved Sykehuset i Vestfold- Kysthospitalet 

- 6 mnd. Tjeneste ved rehabiliteringsavdelingen for å oppnå FMR 026, FMR 030-038, FMR 

082-089 

2.4 Gjennomstrømmingsstilling ved fysikalsk medisinsk poliklinikk ved Oslo 

Universitetssykehus- Ullevål sykehus 

- 6-12 mnd. tjeneste ved FMR- poliklinikken for å oppnå FMR 041-059 og FMR 082 (tidlig 

rehabilitering) 

2.5 Gjennomstrømmingsstilling ved fysikalsk medisinsk poliklinikk ved Vestre Viken- 

Drammen Sykehus 

- 6-12 mnd. tjeneste ved FMR -poliklinikken for å oppnå FMR 041-059  

2.6 Hospitering ved Sunnaas sykehus, enhet for ryggmargsskade 

- 2 ukers hospitering for å oppnå FMR 093-099 

2.7 Sideutdannelse ved Vestre Viken- Drammen Sykehus, revmatologisk og/ eller 

nevrologisk avdeling  

- 6-12 mnd. tjeneste ved revmatologisk- og/ eller nevrologisk avdeling for å oppnå FMR 081 

og FMR 109.  


