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Utdanningsplan for hjertesykdommer i 
Helgelandssykehuset  
 

Denne planen viser hvordan vi gjennomfører utdanning innen kardiologi 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 kardiologi i Helgelandssykehuset 
Helgelandsykehuset er lokalsykehus for ca 77 000 mennesker fordelt på 17 kommuner som 

geografisk utgjør den sørligste delen av Nordland fylke. Sykehuset består av tre enheter: Mosjøen, 

Rana og Sandnessjøen. Alle tre enheter har akuttfunksjon for medisinske pasienter og har medisinsk 

sengepost, medisinsk intensiv avdeling og medisinsk poliklinikk. Intensivavdelingene fungerer i 

praksis som en kombinasjon av medisinsk overvåkningsavdeling og intensivavdeling.  

Det er per i dag ansatt 6 kardiologer ved Helgelandssykehuset.  I 2017 ble det gjort 7500 

hjertemedisinske polikliniske konsultasjoner. Kandidaten vil få erfaring og opplæring i alle generelle 

kardiologiske prosedyrer. Det gjøres transtorakal ekkokardiografi:  2100 /år, Transøsofageal 

ekkokardiografi 40-50/år, Stress-ekkokardiografi  50/år. Pacemaker-, ICD- og CRT –kontroller, A-EKG, 

Holter, hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole.  Det implanteres pacemakere ved Helgelandssykehuset 

Sandnessjøen  : ca 70/år inkl. generatorbytter.  

Utdanningsforløp 
Utdanning av kardiologer vil foregå på medisinsk avdeling ved alle enhetene ved 

Helgelandssykehuset og i samarbeide med UNN Tromsø. Alle kandidater vurderes individuelt og det 

forutsettes fast ansatt kardiolog som veileder for kandidaten.  Det legges opp til både individuell 

veiledning, gruppeveiledning, internundervisning, supervisjon og kurs.  Man må regne minst 18 mnd 

tjeneste som LIS 3 ved Helgelandssykehuset og deretter minimum 24 mnd ved universitetssykehus. 

Helgelandssykehuset har avtale med Hjerteavd. UNN Tromsø.   

Kontakt 
Ta kontakt med områdesjef medisin Mosjøen, Mo i Rana eller Sandnessjøen.  
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