
 

Trøndelag Ortopediske Verksted styres av St.Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og 

Romsdal/Ålesund sjukehus i fellesskap. Vi driver på samme vilkår som de private verkstedene, men vi har et ikke-

økonomisk formål som betyr at eier ikke tar ut utbytte, men i stedet fokuserer på et best mulig tjenestetilbud.  

 
 

ORTOPEDIINGENIØRER TIL VÅR AVDELING ÅLESUND SJUKEHUS, MED MULIGHET FOR MASTER 

Vi søker etter deg som er fremoverlent, engasjert, der ingen utfordring er for liten eller for stor. Du som 

ønsker å utvikle deg selv som ortopediingeniør og være med å løfte vår avdeling og fagmiljø lokalt for å gi 

et godt pasienttilbud i regionen Møre og Romsdal.  

Vi er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler med lokal produksjon. Vi har et stort engasjement for 

faget og nært samarbeid med kolleger i Trondheim og dyktige og engasjert leger, fysioterapeuter og 

ergoterapeuter ved Ålesund og Volda Sjukehus, og Mork Rehabiliteringssenter. I tverrfaglig samarbeid 

arbeider vi for å finne de beste løsningene sammen med pasienten.  

Neste år flytter vi til nye moderne lokaler tilpasset den digitale hverdagen, med rom for pasientfokus, 

videre godt samarbeid med sjukehuset og mulighet for vekst. Vi bruker hovedsakelig scann for 

måltaking, og digital modellering. Du vil få opplæring og oppfølging ved behov for dette.  

Vi har nylig etablert et samarbeid med Ålesund Biomekanisk Laboratorium ved Ålesund sjukehus, drevet 

av Ortopedisk avdeling og Institutt for IKT og Realfag ved NTNU i Ålesund. Vi er ute etter en til flere 

ortopediingeniører som er interessert i ta masterutdanning innen Produkt og systemdesign ved NTNU i 

Ålesund, med masterprosjekt i samarbeid med Ålesund Biomekanisk Laboratorium. Det er et ønske at 

prosjektet skal bidra til klinisk virksomhet, finne løsninger som er gode, bærekraftige og som øker lokal 

kompetanse.  

Lønnen er konkurransedyktig, og vi har offentlig tjenestepensjon via KLP.  

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Mette Vestli, tlf. 930 59 118, eller til 

avdelingsleder/ortopediingeniør Siv Elizabeth Ulstein 469 09 910 / siul@tov.no. 

Søknad og cv sendes daglig leder Mette Vestli, mve@tov.no.   


