Individuell utdanningsplan i urologi
Navn: _____________________________________________

Født: xx.yy.zzzz

Utdanningsavdeling: _________________________________
Veileder: ___________________________________________
Utdanningsplanen oppdatert: xx.yy.zzzz

1. Formelle krav til spesialiteten
Se spesialistreglene i urologi ved å klikke på lenken eller gå inn på
www.legeforeningen.no /Spesialiteter /Urologi /Spesialistregler i urologi
Se også generelle bestemmelser for spesialistutdanningen på
www.legeforeningen.no /Spesialiteter /Urologi /Generelle bestemmelser for
spesialistutdanning av leger

2. Legens bakgrunn
a. Tidligere utdanning og praksis før sykehustjenesten:
Cand.med.:

___________

Autorisasjon:

___________

Spesialist i generell kirurgi:

J/N

Forventet spesialistgodkjenning: __________

b. Tjeneste i urologi:
Sykehus/avdeling/seksjon

Gjennomført: _____ md.
Gruppe
I/II

Utlyst/
ikke utlyst

Mangler: _____ md.
Fra - til

c. Tjeneste i generell kirurgi: Gjennomført: _____ md.
Sykehus/avdeling/seksjon

Stilling
NR-id.-nr.

Antall md.
tellende

Mangler: _____ md.

Gruppe
I/II

Utlyst/
ikke utlyst

Fra - til

Stilling
NR-id.-nr.

Antall md.
tellende

Gruppe
I/II

Utlyst/
ikke utlyst

Fra - til

Stilling
NR-id.-nr.

Antall md.
tellende

d. Annen tjeneste:
Sykehus/avdeling/seksjon

e. Kursutdanning
Kurskravet fremgår av spesialistreglene i urologi
1. Obligatoriske kurs
(100 timer + kurs i administrasjon og ledelse og nettkurs i sakkyndighetsarbeid)
Kurs
Timer
Utført år – sted
Planlagt
Transurethral kirurgi

25

Urodynammikk og nevrourologi

15

Nyrestenssykdommer

15

Onkologi I – cancer prostatae

12

Onkologi II – øvrige cancer i
urologi

15

Infeksjonssykdommer i urologien

10

Traumatologi i urologien

8

Administrasjon og ledelse
Sakkyndighetsarbeid

2. Valgfrie kurs godkjent for spesialiteten (20 timer)
Kurs
Timer Utført år – sted

3. Deltagelse i kongresser
År / Sted

Kongress

4. Andre kurs (kurs under kongresser)
År / Sted /Arrangør
Timer Kurs

Planlagt

f. Operasjoner:
Krav til operasjoner fremgår av operasjonslisten for urologi
Operasjonslisten er ajourført pr xx.yy.zzzz
Gjennomført tjeneste i urologi er totalt _______ md. og _______ år ved oppdateringsdato.
Legen har aktivt utført vesentlige deler av inngrepet.

Operasjoner

Minstekrav

1. Endoskopiske operasjoner
200 inngrep, hvorav følgende er minimumstall:
Transurethrale inngrep for prostataforstørrelse,
hvorav minimum 40 reseksjoner

100

Transurethral reseksjon av blæretumor

60

Ureterorenoskopi (URS)

40

Andre
2. Åpne operasjoner
75 inngrep med følgende minstekrav (inkl.
laparoskopiske)

20

Nyre / øvre urinveier

25

Nedre urinveier / indre genitalia

25

Ytre genitalia
3. Ekstrakorporeal sjokkbølgebehandling av
sten i øvre urinveier (ESWL)

50
25

4. Urodynamikk
20
Trykk / flow-undersøkelser
5. Ultralydundersøkelser
Transuretral ultralydundersøkelse av prostata
Ultralydundersøkelse av nyre og urinblære
(ikke resturinmåling)

50
20

Totalt
utført

Herav utført
i zzzz (år)

g. Publikasjoner og foredrag:

Publiserte artikler

Ref.

Publiserte abstracts

Ref.

Andre foredrag

Ref.

h. Andre forhold
Tillitsverv, bistilling etc.
3. Legens videre utdanningsbehov
Operasjoner
Rotasjonsplan
Plan for hovedutdanningen
Plan for grenutdanningen
Plan for kursutdanningen
Plan for litteraturlesing
Plan for egen faglig/
vitenskapelig aktivitet

4. Plan for deltagelse i avdelingens interne møter
Strukturerte undervisningsmøter
(internundervisning i urologi)
Regional undervisning
Andre møter
Tverrfaglige møter

Veiledning:
Veiledersamtaler - dato

Tema for veiledningssamtalen

