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Utdanningsplan for 
fordøyelsessykdommer i 
Helgelandssykehuset  
 

Denne planen viser hvordan vi gjennomfører utdanning innen fordøyelsessykdommer 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 fordøyelsessykdommer i Helgelandssykehuset 
Helgelandssykehuset har et befolkningsgrunnlag på rundt 77 000 og består per i dag av 3 sykehus; 

Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. 

Helgelandssykehuset har per i dag to spesialister innenfor faget fordøyelsessykdommer, hvorav den 

ene er ansatt i 100% stilling i Sandnessjøen og den andre er ansatt i 62,5% stilling i Mosjøen.  

Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
Sykehuset i Sandnessjøen har et opptaksområde på 25 000 for indremedisin og 44 000 for kirurgi, og 

er et fullverdig akuttsykehus med akuttkirurgisk funksjon og traumemottak. Vår kirurgiske avdeling 

opererer ca.coli, og det arrangeres ukentlige MDT møter. 

Skopilaben i Sandnessjøen drives i fellesskap av gastroenterolog og kirurgiske leger, deriblant en 

spesialist i gastrokirurgi. Det utføres over 1300 skopier per år fordelt ca 50/50 på øvre- og nedre 

endoskopier. Det utføres ERCP på operasjonsavdelingen. Vår radiologiske avd utfører ultralyd- og CT-

veiledet leverbiopsi, MRCP, MR-tynntarm, MR-lever, MR-bekken. 

Helgelandssykehuset Mosjøen 
I Mosjøen gjøres det 850 skopier per år fordelt ca 50/50 på øvre og nedre endoskopier. Videre 

utføres det MRCP, MR tynntarm og MR lever. I tillegg er Mosjøen det eneste sykehuset i foretaket 

som gjøre kapselendoskopier (over 50 per år) og derfor må kandidat i fordøyelsessykdommer i 

Sandnessjøen rotere internt til Mosjøen. 
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Utdanningsforløp 
1. LI2-2 indremedisin 3 år eget foretak 

2. LIS-3 gastroenterologi 1 år eget foretak 

3. LIS-3 gastroenterologi 1 år større sykehus (1 år UNN eller Nordlandssykehuset Bodø) 

4. 2-4 uker suppleringstjeneste transplantasjonsavd. Rikshospitalet 

Veiledning 
Det settes av tid til veiledning i tjenesteplanen. 

Individuell veiledning x 1/mnd. Gruppeveiledning x 2/år, felles for alle LIS3 ved enheten. 

Oppnåelse av læringsmål innen FKM er tilrettelagt og organisert etter lokale forhold med lokal 

krefter. 

Helgelandssykehuset har avtalt samarbeid med UNN for å oppnå enkelte læringsmål innen FKM  

Internundervisning 
Det arrangeres internundervisning for medisinske leger x 3/uke, samt fellesundervisning for alle leger 

ved enheten x1/uke. 

Kontakt 
Ta kontakt med områdesjef medisin Sandnessjøen eller Mosjøen.  


