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Utdanningsplan for lungesykdommer i 
Helgelandssykehuset  
 

Denne planen viser hvordan vi gjennomfører utdanning innen lungesykdommer 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 lungesykdommer i Helgelandssykehuset 
Helgelandsykehusets tre enheter Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana har alle akuttfunksjon for 

medisinske pasienter med en medisinsk intensivavdeling der pasienter blir lagt på respirator. For tida 

er det tre spesialister i lungemedisin ved Helgelandssykehuset, to i Sandnessjøen og en i Rana. I 

Sandnessjøen er det fullverdig lungefysiologisk laboratorium med spirometri, kroppspletysmograf og 

gassdifussjonsmåling. Der gjøres også oksygenopptak på tredemølle, samt CT og ultralydveiledete 

lungebiopsier. Ved enhetene på Mo og i Mosjøen er det spirometri og gassdiffusjonsmåling. 

Bronkoskopi og pleuradreninnleggelse utføres ved alle tre enhetene. Kandidatene kan derfor få 

opplæring i alle lungemedisinske prosedyrer. Alle tre enhetene deltar i ukentlige MDT møter med 

Nordlandssykehuset.  

Utdanningsforløp 
Tilstedeværelse av spesialist i lungemedisin forutsettes for å være læringsarena for lungekandidater. 

Det drives lungepoliklinikk ved enhetene i Sandnessjøen og på Mo og her vil en bli konfrontert med 

de fleste typer lungesykdommer. Fast ansatt lungelege vil knyttes til lungekandidaten som veileder 

og det legges opp til både individuell veiledning, gruppeveiledning, internundervisning, supervisjon 

og kurs. I tillegg vil kandidaten delta i sengepostenes generelle drift med spesielt ansvar for de 

lungesyke.  

Noen pasientgrupper er små og oppfyllelse av læringsmålene relatert til disse krever opphold ved 

universitetssykehus. Helgelandssykehuset har knyttet avtaler med Nordlandssykehuset, UNN og St. 

Olavs hospital med tanke på dette. Eksempel på slike pasientgrupper er cystisk fibrose og 

lungetransplantasjoner. Men tjeneste ved disse større sykehusene oppfattes også som viktig for at 

spesialistkandidaten skal knytte personlige kontakter med nasjonalt lungemiljø utenfor Helgeland. 

Utover årene ved Helgelandssykehuset bør en derfor regne minst 12 måneder ved 

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


