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Denne planen viser hvordan vi gjennomfører utdanning innen ortopedisk 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 UNN for å oppnå 

enkelte læringsmål. 

Om ortopedisk kirurgi ved Helgelandssykehuset Mo i Rana 

I Helse Nord er det fire helseforetak med ortopedifunksjon. Ved Helgelandssykehuset er ortopedisk 

seksjon lagt til Mo i Rana. Sykehuset har fem faste ortopeder og fem LIS 3. Nedslagsfeltet dekker 

77.000 innbyggere. I fordypningsperioden skal utdannelsen skje ved et høyspesialisert senter. 

Utdannelsen i sykehuset omfatter akutte ortopediske tilstander innenfor brudd og bløtdelsskader, 

samt et bredt spekter av tilstander innenfor elektiv kirurgi. Dagkirurgiske inngrep utføres både i Rana 

og med mulighet for ambulerende virksomhet i Mosjøen. I tillegg vil det være arbeidsoppgaver ved 

ortopedisk poliklinikk og ved sengeposten innenfor ortopedi. En har et tett samarbeid med 

fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Veiledning og undervisning 
Hver LIS får tildelt en veileder og det gjennomføres en veiledningssamtale hver mnd. Det er 

undervisning en gang hver uke og fordeles mellom overleger og LIS. I tillegg er det nettbasert 

undervisning sammen med de andre helseforetakene en gang hver uke. 

Ved Helgelandssykehuset er det ansatt en forskningsleder og et forskningsutvalg hvor en kan søke 

om interne midler til forskning. I tillegg kan en søke om eksterne midler gjennom Helse Nord. 

Samarbeid med UNN 
I fordypningsperioden skal LIS 3 til et høyspesialisert senter i minimum 18 mnd. Ortopedisk seksjon 

Mo i Rana har et samarbeid ved Universitetssykehuset i Tromsø, samt muligheter for tjenestetid i 

Helse Midt og Helse Sør-Øst. 
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Kontakt 
For spørsmål om utdanning i faget kan en kontakte områdesjef kirurgi/akutt Mo i Rana. 


