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Utdanningsplan for gastroenteroligisk 
kirurgi i Helgelandssykehuset  
 

GAK Del 3 

Denne planen viser hvordan vi gjennomfører utdanning innen kirurgi og gastrointestinal kirurgi 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 Nordlandssykehuset Bodø og UNN Tromsø for å 
oppnå enkelte læringsmål. 

Om kirurgi i Helgelandssykehuset  
Helgelandssykehuset er et eget helseforetak under Helse-Nord, og har tre sykehusenheter som alle 
har LIS-2-utdanning i kirurgiske fag. Sykehusene ligger i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, alle 
innenfor en drøy times biltur fra hverandre. Pasientgrunnlaget er på ca. 77 000. Sykehusenhetene på 
Mo i Rana og Sandnessjøen er fullverdig akuttsykehus med kirurgisk sengepost. Mosjøen har ikke 
akuttsenger 

Funksjonsfordeling 
Helgelandssykehuset er et eget helseforetak under Helse-Nord, og har tre sykehusenheter 
som alle har LIS-2-utdanning i kirurgiske fag. Sykehusene ligger i Mosjøen, Sandnessjøen og 
Mo i Rana, alle innenfor en drøy times biltur fra hverandre. Pasientgrunnlaget er på ca. 
78 000. Sykehusenhetene på Mo i Rana og Sandnessjøen er fullverdig akuttsykehus med 
kirurgisk sengepost. Mosjøen har ikke akuttsenger. 

Veiledning og vurdering 
Alle LIS får ved ansettelse oppnevnt en veileder som er spesialist i generellkirurgi eller 
gastroenterologisk kirurgi. Dette gjelder for LIS som er i kirurgi del-2. LIS i GAK del-3 får 
oppnevnt veileder som er spesialist i gastrointestinal kirurgi som er ansett på samme enhet. 

Det er satt av tid til veiledning i arbeidsplanen til LIS, med 30-40 minutter åtte ganger i året. 
Det legges også opp til at hver sykehusenhet har 2 gruppeveiledninger med varighet på 2 
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timer årlig. Hver sykehusenhet organiserer gruppeveiledning for sine LIS. Gruppeveiledning 
avholdes på tvers av spesialiteter. 

Evalueringskollegium består av spesialistkollegiet i avdelingen man jobber. 
Evalueringskollegiet må dermed enes om et læringsmål er oppnådd før det kan godkjennes, 
og kollegiet består som minimum av veileder og medisinsk ansvarlig overlege 
(seksjonsoverlege). 

Internundervisning 
Internundervisning organiseres i hver enkelt sykehusenhet, men temalisten er felles da den 
inneholder alle tema som er beskrevet som læringsaktivitet under hvert læringsmål. Listen 
over slik undervisning organiseres gjennom utdanningsutvalget. Det er satt av 2 timer per 
uke i arbeidsplanen til internundervisning. 

Læringsarenaer i Helgelandssykehuset og rotasjonsordninger 
Det er i hovedsak like læringsarenaer i både kirurgi del-2, kirurgi del-3 og GAK del-3 i. Disse 
beskrives derfor sammen. For LIS i GAK del-3 akkumuleres det relevante prosedyrer innenfor 
gastrokirurgi. 

Alle læringsmål i kirurgi del-2 kan fullføres i Sandnessjøen og Mo i Rana. Noen av 
læringsmålene overlapper med GAK del-3. I tillegg kan mange læringsmål oppnås i 
Helgelandssykehuset, men må videreføres i Nordlandssykehuset og Tromsø for å oppnå 
tilstrekkelig volum på noen prosedyrer. Læringsmål innen fedmekirurgi, rektumkirurgi, 
nyrekirurgi og volum på tarmkirurgi kan ikke oppnås i Helgelandssykehuset. Det er derfor 
utarbeidet samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset Bodø og UNN Tromsø om 
rotasjonsstilling til gastrokirurgisk avdeling. 

Læringsarenaer i GAK del-3 er kirurgisk avdeling, akuttmottak, kirurgisk poliklinikk, skopilab 
og operasjonsstue. Supervisjon utføres av tilgjengelig overlege, men det tilstrebes at 
spesialist står som supervisør. Læringsmål godkjennes av spesialist i gastroenterologisk 
kirurgi. 

Forskning i gastroenterologisk kirurgi 

Forskningsaktiviteten på kirurgisk avdeling i Helgelandssykehuset er økende. En av 
spesialistene i gastroenterologisk kirurgi i Sandnessjøen er pHD og er gjesteforsker ved 
Columbia University i New York, USA. Vedkommende er leder av det lokale 
utdanningsutvalget i GAK.  
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LIS blir presentert for forskning gjennom internundervisning med gjennomgang av relevante 
artikler og oppdaterte nasjonale og internasjonale retningslinjer. Avdelingen har meldt seg 
på stor internasjonal studie (COMPASS) som er en oppfølgingsstudie der man ser på 
anastomoser og drensbehandling etter kolorektalcancerkirurgi (rektumkirurgi utføres ikke i 
Helgelandssykehuset). LIS motiveres til å skrive og presentere abstrakt til internasjonal eller 
nasjonal konferanse (f.eks. kirurgisk høstmøte, der for eksempel 2 LIS hadde innlegg i 2019). 
Det forskes innenfor ERAS og avdelingen deltar aktivt i «nord-norsk kvalitetsnettverk i Helse-
Nord i coloncancerkirurgi». LIS-3 inviteres inn til å delta på nettverksmøter. Det gis støtte til 
å starte opp egne forskningsprosjekter, i hovedsak pasientnære prosjekter innenfor faget. 
Det er kompetanse og kapasitet i avdelingen til aktiv veiledning av kandidat som har 
kvalitetsforbedringsprosjekt eller vil forske. Læringsmål om forskning (FKM del 2-3, LM-13) 
godkjennes av leder utdanningsutvalget. 

 

Utdanningsutvalget 
Utdanningsutvalget i gastrointestinal kirurgi konstitueres av avdelingslederne i Sandnessjøen 
og Mo i Rana og består av 4 personer. Sammensetningen skal være av leder (grenspesialist), 
i tillegg en LIS-3 fra hver enhet og en tilleggs representant som kan være spesialist eller LIS. 
Slik forankres utdanning både i ledelsen, hos spesialist kandidatene som er i spesialisering og 
ved begge sykehusenheter. LIS vil gjennom utdanningsutvalget ha en sterk stemme og 
mulighet til å påvirke utformingen på utdanningen. 

Kontakt 
Ta kontakt med områdesjefer akutt/kirurgi Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. 
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