
OCH Ortopedi www.och.no har i overkant av 130 medarbeidere fordelt på klinikker i Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, 
Møre & Romsdal, Rogaland samt Tromsø. Målsettingen er å være en faglig ledende ortopedibedrift, som etter søknad 
fra rekvirerende legespesialist og godkjenning fra NAV, dekker bevegelseshemmedes behov for proteser, ortoser 
og ortopedisk fottøy. OCH eies av Össur www.ossur.com. Sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, Finland og på 
Island, er vi i dag den største klinikkvirksomheten i Norden innen ortopediske hjelpemidler der bl.a. felles faglig ut-
vikling gjennomføres via respektive spesialistgrupper. Vår innsats og faglige kompetanse fokuserer på at mennesker 
- uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger - får forbedret sin bevegelsesevne, selvstendighet og
livskvalitet. I henhold til gjeldende regler og forskrifter samt nært samarbeid med annet helsepersonell, pasienter og
pårørende; bidrar vi til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering. Vi er stolte av at dette representerer god
samfunnsøkonomi.www.och.no


	Skriv rubrik här!: Vi søker klinikkmedarbeider til vår klinikk i Fredrikstad sentrum i 100 % stilling
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