
Utdanning i urologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge  

 

Innledning  

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN-HF) består av sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og 

Longyearbyen, samt distriktpsykiatriske sentre ved Storslett og Silsand. UNN er universitetssykehus 

og regionsykehus i Helse Nord og har et omfattende samarbeid med Universitetet i Tromsø. 

Spesialistutdanningen av leger svært viktig for UNN HF. Som universitetssykehus har vi et særskilt 

ansvar for å sikre utdanningen av urologer til befolkingen i Nord-Norge.  

 

Utdanning i urologi ved UNN-HF  

UNN-HF tilbyr spesialisering i urologi. Avdelingen i Tromsø er den eneste avdelingen i Nord-Norge 

som kan tilby komplett utdanning i urologi. Det er et tett samarbeid med sykehusene i Harstad og 

Narvik, og med de øvrige sykehusene i Nord-Norge. Utdanningskandidater i urologi vil få utarbeidet 

en individuell gjennomføringsplan som beskriver hva som skal gjennomføres basert på legens 

bakgrunn og erfaring. Utdanningskandidatene inngår i avdelingens vaktsystem med tilstedevakt fram 

til klokken 2000 på hverdager.  

 

Hvilke læringsmål kan oppnås i UNN?  

Ved UNN HF kan man få gjort alle læringsmål som er nødvendig for å bli spesialist i urologi. 

Hoveddelen av utdanningen vil foregå i Tromsø. Etter nærmere avtale kan det bli aktuelt med korte 

perioder med ambulering / rotasjon til Harstad eller Narvik for å få utført alle læringsmål. Ved 

sykehuset i Tromsø behandles pasienter med alle typer urologiske kreftsykdommer. Det er stor 

kirurgisk aktivitet med dagkirurgi, transuretral kirurgi, steinkirurgi, og endoskopisk / robotassistert 

kirurgi. Sykehuset disponerer to Da-Vinci roboter for avansert endoskopisk robotkirurgi. Urologisk 

avdeling har tett samarbeid med kreftleger som har urologiske kreftsykdommer som spesialfelt.  

 

Supervisjon og veiledning  

Alle utdanningskandidater i urologi vil få oppnevnt veileder som er spesialist i urologi, og som har 

erfaring i veiledning av utdanningskandidater. Avdelingen vil også vektlegge at veilederne har formell 

kompetanse i supervisjon og veiledning. Avdelingens ansatte har lang erfaring med utdanning av 

spesialister i urologi. I tillegg utdanner avdelingen andre typer legespesialister og helsepersonell, som 

medfører at utdanning er en svært integrert del av avdelings drift. Vi har også tett samarbeid med 

UiT Norges Arktiske Universitet. På avdelingens timeplan er det avsatt tid til regelmessig veiledning. 

Utdanningskandidatene vil få fri til å delta på obligatoriske nasjonale kurs som ledd i utdanningen.  

 

Teoretisk undervisning  

Det forventes at alle bidrar med undervisning både internt og for studenter. Avdelingen har avsatt tid 

til undervisning 2-3 dager per uke. Temaene på internundervisning knyttes opp mot læringsmålene 

for spesialiteten og utdanningskandidatene har på rotasjon ansvar for internundervisning. Omfanget 

av internundervisningen er i tråd med kravet om minimum 70 timer per år.   



Forskning  

Avdelingen vektlegger forskning. Mange av avdelingens ansatte overleger har doktorgrad / pHd., og 

flere utdanningskandidater er også PhD-studenter med egne forskningsprosjekter. 

Forskningsbakgrunn vektlegges i søknadsprosesser. Avdelingen vil legge til rette for å delta på 

forskningsrelaterte kurs og forskningsprosjekter.  

 

Felles kompetansemodul 

Felles kompetansemodul er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. Dette er læringsmål 

fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, 

kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og 

pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse. Ved UNN har 

vi et særskilt fokus på at alle leger i spesialisering får opplæring i forbedringsarbeid og 

kommunikasjon.  

 

Kontakt 

For spørsmål om utdanning innen urologi, ta kontakt med avdelingsoverlege. 
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