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Utdanningsplan for anestesi i 
Helgelandssykehuset  
 

Denne planen viser hvordan vi gjennomfører utdanning innen anestesi i Helgelandssykehuset. Planen 

beskriver hele utdanningen med mulige tilrettelagte alternativer, rotering, og hvilke aktører vi 

samarbeider med for spesialiseringsperioder. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell 

gjennomføringsplan for deg, som viser hva akkurat du skal gjennomføre, basert på hvor i 

utdanningsløpet du starter hos oss. 

Oppnåelse av læringsmål innen Felles kompetansemodul er tilrettelagt og organisert etter lokale 

forhold med lokal krefter. Helgelandssykehuset har også avtalt samarbeid med UNN for å oppnå 

enkelte læringsmål. 

Om anestesi i Helgelandssykehuset: 
Utdanning skjer i hovedsak på Helgelandsykehuset Mo i Rana eller Helgelandssykehuset 

Sandnessjøen med 6 måneders tilstedeværelse på den tilsvarende enhet (altså: 24 måneder på Mo 

og 6 måneder i Sandnessjøen, eller 24 måneder i Sandnessjøen og 6 måneder på Mo). I tillegg tilbys 6 

måneder på medisinsk avdeling på Mo eller Sandnessjøen. Etter totalt 3 år bør vedkommende LIS-

lege være godt rustet til å fullføre sin spesialistutdanning på et større sykehus. 

Helgelandssykehus avd. Mosjøen kan fungere som arena innen anestesiutdanning. Her kan du oppnå 

53 LM under supervisjon og veiledning. Avdeling har 2 faste overleger som er tilknyttet kirurgisk 

avdeling. Vakttjeneste er etablert og du har tett kontakt med overleger. Indre medisin del 2 er full 

etablert i Mosjøen. 

Som LIS vil du kunne delta på tverrfaglig intern undervisning 2 ganger per uke. Du må rotere til Mo i 

Rana og Sandnessjøen som tidligere skissert. 

I utdanningsperioden tilbys anestesi- og intensiv-læringsmål innen generellkirurgi, gynekologi og 

fødselshjelp, og indremedisin. Helgelandssykehuset Mo i Rana tilby anestesi- og intensiv-læringsmål 

innen ortopedi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen innen øre-nese-hals (ØNH). 

Vi tilbyr: 
I Helgelandssykehuset vil du oppnå læringsmålene i en lokalsykehusmiljø med alle fordeler dette 

medfører: 

 Daglige tilbakemeldinger, og god tilgang til praktiske prosedyrer med mulighet for rask 

progresjon 

 Du blir tidlig kjent med din veileder, og får regelmessig møter med han/hun. 
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 Intern undervisning foregår lokalt og ved telestudioundervisning, regelmessig og med 

gjennomgang av store emner innen anestesi, intensivmedisin og smerteterapi(Det forventes 

aktivdeltakelse fra LIS-legen i dette) 

Etter 3 år i Helgelandssykehuset er du godt rustet til å fullføre din utdanning på et større 

sykehus/universitetssykehus som tilbyr alle læringsmålene som vi ikke kan tilby lokalt, f. eks. anestesi 

for hjerte-, thoraxkirurgi, et større traumemottakssenter og en intensivmedisinsk enhet som tilbyr 

læringsmålene som en stort sykehus/universitetssykehuset har. Disse bør oppnås i 2 år. 

 

Kontakt 

For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med områdesjef akutt/kirurgi Sandnessjøen eller Mo i 

Rana. 


