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Utdanningsplan for geriatri i 
Helgelandssykehuset  
 

Denne planen viser hvordan vi gjennomfører utdanning innen geriatri 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 geriatri 
Geriatri er mest erfaringsbasert, prosedyrene er, med unntak av lumbalpunksjon, mest med tanke på 

strukturen rundt den geriatriske håndteringen.  

Den geriatriske pasienten kjennetegnes med alder kombinert med sykelighet og skrøpelighet.  

Geriatri i Helgelandssykehuset 
Helgelandssykehuset Mo i Rana har Helgelandssfunksjon på ortopedi, og følgelig er ortogeriatri 

lokalisert til Mo i Rana. Det er per tiden kun geriater på enhet Mo i Rana, men det er ingen grunn til 

at geriatri ikke kan etableres på de andre enhetene.  

Helgelandssykehuset har et befolkningsgrunnlag på rundt 77 000 og består per i dag av 3 sykehus. 

Foretaket har en geriater som er ansatt på Mo og Mo medisinsk avd er læringsarena. 

Utdanningsløp 
En ser for seg en enkelt LIS i utdanningsløp i geriatri av gangen. Individuell veiledning 1 gang per 

måned. RUU geriatri har sagt at alle helseforetak kan tilby hele utdanningsløpet i eget foretak. I vårt 

løp er det 2,5 år ved Helgelandssykehuset. 2 år og 3 måneder ved medisinsk avdeling, inklusive 

poliklinikk. 3 måneder tjeneste ved nevrologisk poliklinikk, som er lokalisert til Mosjøen. 6 måneder 

av utdanningsløpet er ved UNN.  

Regionalt utdanningsutvalg (RUU) planlegger å ha egen grenundervisning i geriatri innenfor Helse 

Nord. Det er også et nasjonalt læringsnettverk (GerIT), som teller som internundervisning. Øvrig krav 

til internundervisning vil bli oppfylt i egen avdeling.  

mailto:postmottak@helgelandssykehuset.no
https://helgelandssykehuset.no/LIS


 

 

https:/helgelandssykehuset.no/LIS  

Kontakt 
Ta kontakt med områdesjef med., Mo i Rana. 


