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Utdanningsplan for radiologi i 
Helgelandssykehuset  
 

Denne planen viser hvordan vi gjennomfører utdanning innen radiologi 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. 

Om Radiologi i Helgelandssykehuset 
 Helgelandssykehuset har radiologienheter ved alle tre sykehusene (Mo i Rana, Sandnessjøen 

og Mosjøen). Alle de radiologiske avdelingene har en stor bredde i type undersøkelser og 

gjør konvensjonelle røntgenundersøkelser, gjennomlysning, ultralyd, MR- og CT-

undersøkelser. 

 Helgelandssykehuset kan innen radiologi gi en bred generell radiologisk utdanning 

tilsvarende tidligere Gruppe-II-tjeneste i «gammel» spesialistutdanning. Av de spesifikke 

læringsmålene innen radiologi er det 265 av 335 læringsmål man fullstendig kan dekke innad 

i Helseforetaket. Dette vil si alle teoretiske læringsmål og i hovedsak alle 3a-læringsmål.  

 Noen få radiologiske undersøkelser gjøres bare ved et av sykehusene i foretaket, og det er 

også litt ulik fordeling av type undersøkelser ved de ulike enhetene grunnet kliniske 

funksjonsfordelinger. Man har derfor valgt å tilby en lokal rotasjon som innebærer en uke 

ved hver av de andre røntgenavdelingene for samtlige LIS. Dette gjøres i løpet av de første 

årene i spesialisering. Dette er også for å bli kjent med fagmiljøet på de andre enhetene som 

fremmer samarbeidet innad i Helgelandssykehuset. 

 Utdanning innen radiologi ved Helgelandssykehus er estimert på 2,5 – 3,5 år. 

 De øvrige 70 læringsmål som ikke dekkes av Helgelandssykehuset må dekkes gjennom en 

spesialiseringsstilling ved annet helseforetak med større radiologisk avdeling. (se tabell) 

 Det er estimert at man får dekket de aktuelle læringsmålene i løpet en periode på ca 18mnd. 

I løpet av disse 18mnd inngår man i vaktsystemet ved avdelingen og får rotasjoner ved større 

organseksjoner.  

 Her er det søkt om utdanningsavtale med UNN, St.Olavs og OUS.  
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Oversikt over læringsmål som ikke fullstendig dekkes innad i 

Helgelandssykehuset: 
 

Læringsmål Seksjon DELVIS NEI Kommentar/Avtale ca tid 

1-11 Generell 
kompetanse 

- - Dekker alle mål 

12-44 Modalitetslære 33,34,44 - Rotasjon på sykehus med 
SPECT/PET og intervensjonslab. 

45-102 Abdomenradiologi 52,54,67,78 75,76,83,97,98,99
,101 

Rotasjon abdomenradiologi (ca 
3mnd totalt) 

103-123 Thoraksradiologi 122 119,120 Rotasjon thoraks/hjerte-radiologi 
(ca 3mnd totalt) 

124-149 Hjerte/Kar 139,146 131,138,140,141,
142,143,144,145,
147,148,149 

Rotasjon thoraks/hjerte-radiologi 
(se ovenfor) 
Rotasjon angio/intervensjon (ca 
1mnd totalt) 

150-169 Muskel-
skjelettradiologi 

152, 163 160,161 Rotasjon MSK-radiologi 1mnd, 
sarkomgruppe 1-2 uker. 

170-196 Nevroradiologi 175, 176, 
187 

182,185,186,190,
193,194,196 

Rotasjon nevro-/ØNH-radiologi 
(ca 3mnd totalt). 
 

197-241 Barneradiologi 216,219, 215,217,218,222,
223,225,226,229, 
230,231, 232, 
234, 240, 241 

Rotasjon barneradiologi  
(ca 3mnd totalt). 

242-276 Uroradiologi 271,275 270,274,276 Rotasjon uro/abdomen-radiologi 
(se ovenfor). 

277-284 Onkologisk 
radiologi 

- 284 I utg.pkt dekkes de fleste mål 
innen HF, men bør ha mer 
volum/spisskompetanse som 
man får med rotasjon ved de 
ulike organseksjonene evnt ved 
spesialisert onkoradiologisk avd. 

285-300 ØNH/øye 298,299  Rotasjon nevro/ØNH-radiologi (se 
ovenfor)  
Nødvendig med mer volum MR, 
mer punksjoner/drenasjer. 

301-335 Mammaradiologi 306  Teorimål kan oppnås eget HF. Må 
ha suppleringsstilling evnt 
rotasjon for tilstrekkelig volum 
for å dekke ferdighetsmål. 
(2-3 uker) 
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307-335 Traume-
/akuttradiologi 

332  Lite volum urethragrafi. Oppnås 
ved rotasjon uro-/abdomen. 

 

 

Oppsummert ser man at det er behov for en rotasjon på minst 3mnd ved organseksjonene: 

 Barneradiologi 3mnd (Læringsmål: 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 225, 226, 229, 

230, 231, 232, 234, 240, 241) 

 Abdomen/uro-radiologi 3mnd (Læringsmål: 52, 54, 67, 75, 76, 78, 83, 97, 98, 99, 

139, 270, 271, 274, 275, 276, 284, 332) 

 Thoraks/hjerte 3mnd (Læringsmål: 119, 120, 122, 131, 138, 140, 141, 142, 284) 

 Nevro/ØNH 3mnd (Læringsmål 175,176,182, 185, 186, 187, 190, 193, 194, 196, 284, 

298, 299) 

 

I tillegg vil det være behov for rotasjoner innen angiointervensjon/nevrointervensjon, 

mammaradiologi, nukleærmedisin og MSK-radiologi av noe ulik lengde. 

Eks: 

 Angiointervensjon/nevrointervensjon 1-2mnd (Læringsmål: 44, 99, 101, 143, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 271, 275, 276) 

 Mammaradiologi 2-3 uker (Læringsmål 306) 

 Nukleærmedisin 1 uke (Læringsmål 33, 34) 

 MSK-radiologi/sarkomgruppe 1-2mnd (Læringsmål 152, 160, 161,163)  

Det er estimert at samtlige læringsmål kan dekkes ved en spesialiseringsstilling på ca 18mnd. 

Organisering og ansvarsplassering spesialistutdanningen 
 

Spesialistutdanningen i Helgelandssykehuset er organisert ved at det er etablert 
utdanningsutvalg, som består av spesialister og LIS leger, innenfor de fagområder det er 
hensiktsmessig ut fra antall spesialister. Avdelingsleder for leger er den nærmeste ansvarlig 
for LIS legens utdanning. Neste ledernivå er områdesjef, som er leder for flere 
avdelingsledere innenfor sitt område. Enhetsdirektøren er den øverste lederen på 
sykehusenheten. Medisinsk direktør en medisinsk faglig ansvarlig i Helgelandssykehuset HF 
og rådgiver til AD i medisinske spørsmål.  
 
Utdanningsutvalget skal: 

 Ivareta utdanningen i Helgelandssykehuset for aktuelle spesialitet 

 Definerer læringsaktiviteter,- arena og vurderingsform med utgangspunkt i 
nasjonale forslag 
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 Ha oversikt over hvilke læringsmål som kan oppnås i HSYK, i egen enhet i 
andre enheter, og hvilke læringsmål LIS legen må ut av HSYK for å oppnå. 

 Bidra med å organisere internundervisning. 

 Møte ved besøk fra DNLF spesialistkomite og helsedirektoratet 
 
Helgelandssykehuset har et overordnet utdanningsutvalg, LIS utvalg. I dette utvalget følger 
legespesialister og leger i spesialisering opp problemstillinger på tvers av spesialitetene og 
felles kompetansemodul. Utvalget har møte 4-6 ganger i året. Leder i LIS utvalget er per 
tiden, rådgiver Anne I. Pedersen.  LIS utvalget har delegert myndighet fra medisinsk direktør 
til å følge opp og fatte beslutninger angående LIS- utdanningen i Helgelandssykehuset. 

Veiledning og vurdering 
 
Det skal settes av fast tid i arbeidsplan både til veileder og lege i spesialisering på alle 
avdelinger i sykehuset. Hver lege i spesialisering skal gjennomføre ti veiledninger årlig. 

 Åtte individuelle veiledninger på 30-40 minutter 

 2 gruppeveiledninger a 2 timer årlig.  
 
Gruppeveiledningenes skal være tverrfaglig sammensatt på den enkelte sykehusenhet. 
Deltagelse i veiledningen er en forutsetning for å oppnå læringsmål 20 og 4 i Felles 
kompetansemål.  I tillegg vil leger i spesialisering følges opp av kollegaer med supervisjon i 
det daglige arbeidet. 

 
Innhold i veiledning: 

 Hvordan følge opp utdanningsplanen - progresjon og godkjenning i 
kompetanseportalen. 

 Hvordan oppleves de faglige utfordringer. 

 Hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet. 

 Hvordan er samarbeidet med kollegaer og andre yrkesgrupper. 

 Refleksjon over egen rolle som lege. 

 Støtte i utfordrende situasjoner. 

 Annet. 
 

Oppnåelse av læringsmål innen FKM er tilrettelagt og organisert etter lokale forhold med 
lokal krefter. Helgelandssykehuset har også avtalt samarbeid med UNN for å oppnå enkelte 
læringsmål innen FKM 
 

Internundervisnisning 
 

Det skal avholdes internundervisning to ganger ukentlig som skal dekke flere av de 

teoretiske læringsmålene.  Det er etablert mulighet for å følge undervisning via teleradiologi 
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med UNN. Det jobbes også med felles internundervisning mellom sykehusenhetene i 

Helgelandssykehuset. 

Kontakt 
For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med områdesjef medisin Mo i Rana, Mosjøen 

eller Sandnessjøen.  

 

 


