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Utdanningsplan for revmatologi i 
Helgelandssykehuset  
 

Denne planen viser hvordan vi gjennomfører utdanning innen revmatologi 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 revmatologi i Helgelandssykehuset: 
Det har vært spesialist i revmatiske sykdommer ved sykehuset i Mo i Rana siden 1994.  For tiden er 
det 2 fast ansatte overleger. Det er 1 stilling for revmasykepleier. 

Fysioterapitjenester og ergoterapitjenester dekkes av avdeling for fysioterapi og ergoterapi. 
Stillingsstørrelse er ikke definert. 

Sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut er administrativt tillagt Dagenheten, medisinsk område, 
Mo i Rana, overlegene er administrativt tillagt avdeling for medisinske leger, medisinsk område, Mo i 
Rana 

Vi har ikke sengeavdeling, ikke vakt eller beredskap. Ved behov for øyeblikkelig hjelp eller innleggelse 
skjer det ved revmatologisk avdeling i Bodø.  

Ved akutte artritter der det er mistanke om septisk artritt henvises pasienten som øyeblikkelig hjelp 
til ortopedisk avdeling Mo i Rana. 

Ved akutte inflammatoriske tilstander av ukjent årsak der en av differensialdiagnosene er 
kjempecelleartritt kan pasienten henvises som øyeblikkelig hjelp til medisinsk avdeling. 

Revmatologisk utredning og behandling foregår ved poliklinikken. Vi har 1 ultralydapparat, 1 
kapillaroskop og 1 polarisasjonmikroskop. Infusjonsbehandling foregår ved kreft og infusjonsposten, 
også administrativt tilknyttet Dagenheten. Pasienter bosatt i Sandnessjøen eller Mosjøens 
sykehusområde får sin infusjonsbehandling ved nærmeste sykehus 

Etter henvisning gjør vi tilsyn på innlagte pasienter på medisinsk og kirurgisk avdeling i Mo i Rana. 
Selv om vi ikke har vakt mottar vi mange henvendelser fra primærhelsetjenesten, og hvis vi har 
mulighet kan pasienten komme poliklinisk samme dag eller neste dag.  LIS-legen vil også være med 
på å motta slike henvendelser 
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I samarbeid med Lærings og mestringstjenesten tilbyr vi pasient-opplæring for pasienter med 
leddgikt, psoriasisleddgikt og spondylartritt 

Helgelandssykehuset har spesialisthelsetjeneste i nevrologi, hudsykdommer, øyesykdommer, øre-
nese-hals, fysikalsk medisin og rehabilitering, gynekologi, barnesykdommer og psykiatri i tillegg til 
indremedisin og kirurgi med mange grenspesialister. 

Vi har et godt samarbeid med de revmatologiske avdelingene i Bodø og Tromsø. Vi har felles 
internundervisning via telestudio med de to avdelingene i tillegg til revmatologene i 
Finnmarkssykehuset. 

Helse Nord har en plan for revmatologi. Denne planen skal fornyes med oppstart høsten 2021.  Helse 
Nord har fagråd for revmatologi med representanter fra alle helseforetakene. 

Hvilke læringsmål kan vi oppfylle? 
På indremedisinsk avdeling kan LIS -legen få oppfylt alle de indremedisinske læringsmålene. Innen 
helseforetaket vil LIS-legen få oppfylt alle de generelle kompetansemålene. Vi kan oppfylle alle 
læringsmålene for artrittsykdommer unntatt de akademiske og vi kan delvis oppfylle læringsmålene 
for bindevevssykdommer og vaskulitter. For å få oppfylt de akademiske læringsmålene må LIS-legen 
ha ca 1 års tjeneste ved revmatologisk avdeling UNN eller St.Olav, og for å få mer mengdetrening i 
bindevevssykdommer og vaskulitter ytterligere 6 mnd tjeneste ved revmatologisk avdeling i Bodø, 
UNN Tromsø eller St.Olav. 

Læringsarenaer i Helgelandssykehuset 
 

Revmatologisk poliklinikk: 

Mo i Rana.  Vi har revmatologisk poliklinikk ved lege, sykepleier og fysioterapeut. Nydebuterte artritt-
pasienter får tverrfaglige vurderinger og pasientinformasjon der pasienten får møte revmasykepleier, 
fysioterapeut og ergo-terapeut. Artrittpasienter med behov for intrartikulære injeksjoner kan få 
dette ultralydveiledet på poliklinikken.  

Etter henvisning gjør vi tilsyn på kirurgisk og medisinsk avdeling. Vi mottar telefonhenvendelser om 
pasienter fra fastleger.  Dette vil også LIS-legen være med på 

Ortopedisk avdeling: 
Det er stor ortopedisk virksomhet på Helgelandssykehuset i Mo i Rana. LIS-legen bør kunne få tilbud 
om å assistere ved operasjoner på artrittledd. 
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Radiologisk avdeling: 
For å få mer grunnleggende opplæring i ultralyd og annen billeddiagnostikk kan LIS-legen få tilbud 
om å hospitere på radiologisk avdeling. 

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering:  
Det er en velfungerende avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Sandnessjøen som har som 
hovedoppgave arbeidsrettet rehabilitering. LIS-legen kan få tilbud om å hospitere der for å få mer 
innblikk i spesialisert vurdering og rehabilitering. 

Hudavdelingen: 
Mulighet for hospitering på hudavdeling i Mosjøen.  

Ved de andre læringsarenaene vil supervisør være de legene som jobber der. På poliklinikken vil fast 
ansatte overleger og vikar være supervisører. Det vil være mulig å diskutere pasient-behandlingen på 
poliklinikken og å søke råd. Det vil være avsatt tid i overlegens timebok til supervisjon. LIS-legen vil 
først gå sammen med overlege på poliklinikken i 2-4 uker, deretter starte gradvis med selvstendig 
poliklinikk. 

Ved helt uforutsett fravær blant overlegene som gjør at vi ikke kan supervisere vil LIS-legen kunne få 
supervisjon fra vakthavende overlege , revmatologisk avdeling UNN 

Veiledning. 
Veileder vil være fast ansatte overleger.  Det vil avtales regelmessige veiledning i gang pr mnd. 

Intern undervisning: 
Felles internundervisning i Helse Nord mandag morgen, felles undervisning med Nordlandssykehuset 
revmatologisk avdeling torsdag morgen. Lis-legen vil holde egne innlegg. Temaene vil være 
strukturert slik at alle læringsmålene vil bli omtalt over en 3-års periode. 

Opplæring i ultralyd, polarisasjonsmikroskopi og kapillaroskopi i tillegg til prosedyrer onsdag morgen 

Forskning 
Vi har vært med på NORSWITCH (byttestudien Remicade mot biosimilar) og Arctic rewind studien 
(behandling av revmatoid artritt). Vi planlegger å være med på NorSprintstudien (behandling av 
psoriasisartritt). Vi registrerer i kvalitetsregistrene NorArtritt (artrittregister), NorVAS 
(vaskulittregister) og Revnatus (register for revmatisk sykdom og graviditet) 

Kontakt 
Områdesjef medisin Mo i Rana. 
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