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Utdanningsplan for fødselshjelp og 
kvinnesykdommer i 
Helgelandssykehuset  
 

Denne planen viser hvordan vi gjennomfører utdanning innen fødselshjelp og kvinnesykdommer 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. 

Helgelandssykehuset har to gyn/fødeavdelinger. Begge har fem hjemler for overlege og to hjemler 

for LIS. Avdelingene tar imot fødende med middels risiko. Begge er godkjent som 

utdanningsavdeling. De fleste typer benign gynekologisk kirurgi blir utført ved begge avdelinger. 

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. 

Generell gynekologi og kirurgi 
De aller fleste læringsmålene i generell gynekologi og kirurgi kan oppnås i Helgelandssykehuset. Men 

enkelte inngrep kan det være vanskelig å få nok av. Avdelingene er godt utstyrt med oppdaterte 

ultralyd apparater og godt laparoskopi utstyr. 

Gynekologisk onkologi 
Utredning, cytostatika og palliasjon tilbys i Helgelandssykehuset. Resten ved gyn-onkologisk avdeling. 

Det anbefales minimum tre måneders tjeneste ved UNN gyn-onkologisk avdeling.  

Fødselshjelp 
Mange av læringsmålene i fødselshjelp kan oppnås i Helgelandssykehuset. Avdelingene er små og det 

er søkt om avtale med OUS Ullevål og St. Olavs Hospital for videre utdannelse. 

Oversikt over de læringsmål som ikke kan oppnås eller bare delvis oppnås: 

 Delvis: LM 004, 007, 012, 026, 028, 034, 035, 038, 042, 048, 049, 050, 051, 068, 094. 

 Kan ikke oppnås: LM 008, 046, 047 
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Kirurgi 
LIS på gyn-føde (Mo i Rana) har felles vakt med generell kirurgi og med det kan oppnå en del av sin 

kirurgiske kompetanse. Resten av kirurgisk tjeneste anbefales ved generell eller gastrokirurgisk 

avdeling. Vi anbefaler minst seks mnd. kirurgisk tjeneste. LIS har mulighet å hospitere ved urologisk 

seksjonen i Mosjøen i to uker. På den perioden må LIS få utføre minst 20 cystoskopier og evt andre 

kirurgisk inngrep i perioden. Virksomheten må dokumenteres og attesteres.  

Spesialiseringsperioder anslås å være 5,5 år.  

 Arena (Mo i Rana, Sandnessjøen) 

 3 års tjeneste ved Helgelandssykehuset 

 6 mnd tjeneste ved kirurgi  

 3 mnd tjeneste Gyn-onkologisk UNN Tromsø og IVF senter 

 18-24 mnd tjeneste ved OUS/ St. Olavs  

Organisering av veiledning 
Det skal settes av fast tid i arbeidsplan både til veileder og lege i spesialisering på alle avdelinger i 

sykehuset. Hver lege i spesialisering skal gjennomføre ti veiledninger årlig. 

 Åtte individuelle veiledninger på 30-40 minutter 

 To gruppeveiledninger a to timer årlig. Gruppeveiledningenes skal være tverrfaglig 

sammensatt på den enkelte sykehusenhet. 

 Deltagelse i veiledningen er en forutsetning for å oppnå læringsmål 20 og 4 i «felles 

kompetansemål».  I tillegg vil leger i spesialisering følges opp av kollegaer som supervisjon i det 

daglige arbeidet. 

Innhold i veiledning: 

 Hvordan følge opp utdanningsplan- progresjon og godkjenning i kompetanseportal 

 Hvordan oppleves de faglige utfordringer 

 Hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet 

 Hvordan er samarbeidet med kollegaer og andre yrkesgrupper 

 Refleksjon over egen rolle som lege 

 Støtte i utfordrende situasjoner 

 Annet 

Organisering av internundervisning 
 

 Internundervisning en time i uka for gynekologene.  

 Felles undervisning sammen med Jordmødrene to timer annen hver uke. 

 God tid for faglig fordypning og positivt læringsmiljø. 

Kontakt: 
For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med områdesjef Mo i Rana eller Sandnessjøen.  


