
	  
	  

  
 

DSOG	  
Dansk	  Selskab	  for	  Obstetrik	  og	  Gynækologi	  

	  
Referat	  fra	  første	  møde	  i	  Subspecialiseringsudvalget	  

30.	  september	  2016,	  kl.	  10.30-‐14.30	  
Domus	  Medica,	  København	  

	  
Deltagere:	  Elisabeth	  Carlsen	  (DFS),	  Anette	  Tønnes	  Pedersen	  (DFS),	  Lise-‐Lotte	  Torvin	  Andersen	  (Obstetrik),	  
Kresten	  Rubeck	  Petersen	  (Benign	  gynækologi),	  Frank	  Pedersen	  (DFKO),	  Charlotte	  Floridon	  (DFKO),	  Pernille	  
Nørgaard	  (DFMS),	  Lene	  Lundvall	  (DGCG),	  Susanne	  Greisen	  (DUGS),	  Thomas	  Larsen	  (DSOG),	  Julie	  Tharin	  
(DSOG)	  og	  Søren	  Lunde	  (DSOG).	  
	  
Ordstyrer:	  Thomas	  Larsen,	  referent:	  Søren	  Lunde	  
	  

1) Velkomst	  og	  præsentation	  ved	  DSOG	  Formand	  Thomas	  Larsen.	  
	  

2) Gennemgang	  af	  kommissoriet	  og	  organisationsdiagram.	  	  
Thomas	  Larsen	  vælges	  til	  formand.	  

	  
3) Udgangspunkt,	  status	  og	  behovsafklaring.	  

Thomas	  Larsen	  redegør	  for	  historik	  og	  tankerne	  om	  møderækken.	  
Der	  er	  enighed	  om	  de	  basale	  forudsætninger,	  nemlig	  at	  man	  efter	  endt	  hoveduddannelse	  kan	  
håndtere	  en	  gynækologisk-‐obstetrisk	  vagt,	  herunder	  passe	  fødegangen	  og	  de	  hyppigste	  almen	  
gynækologiske	  indgreb	  i	  vagttiden.	  Derudover	  er	  der	  enighed	  om,	  at	  den	  eksisterende	  EXPERT	  
uddannelse	  som	  udgangspunkt	  er	  tilsigtet	  et	  mindre	  segment,	  men	  bibeholdes	  som	  en	  højere	  grad	  
af	  subspecialisering	  (med	  et	  betragteligt	  forskningselement).	  

	  
4) Præsentation	  af	  det	  foreløbige	  arbejde,	  fremlæggelse	  fra	  hvert	  subspeciale:	  

	  
Føtalmedicin	  
2	  årig	  subspecialiseringsmodel	  (fælles	  for	  læger	  og	  sonografer)	  
Teoretisk	  uddannelsesprogram	  med	  fast	  vejleder.	  
FMF	  certificering	  og	  5	  teoretiske	  kursusmoduler	  (ét	  modul	  i	  hver	  af	  de	  5	  regioner)	  med	  
afsluttende	  evaluering	  efter	  hvert	  modul.	  
1-‐2	  års	  forudgående	  ansættelse	  på	  et	  føtalmedicinsk	  afsnit	  bliver	  et	  krav	  for	  påbegyndt	  
forløb.	  
Intet	  officielt	  forskningskrav.	  
	  
Benign	  gynækologi	  
Afgræsning	  af	  området:	  Gynækologisk	  endokrinologi,	  Blødningsforstyrrelser,	  Benigne	  
tumores	  inkl.	  forstadier	  til	  livmoderhalskræft,	  Tidlige	  graviditetskomplikationer.	  
Hvert	  af	  de	  4	  områder	  kan	  tildeles	  1-‐2	  points,	  man	  skal	  have	  5	  point	  i	  alt	  (2	  for	  et	  særligt	  
fokusområde).	  



Uddannelse	  sker	  på	  mindst	  2	  certificerede	  afdelinger	  eller	  speciallægepraksis.	  
Varighed	  2-‐3	  år.	  
Vejleder	  på	  subspecialiseringsniveau.	  
Der	  udarbejdes	  uddannelsesplan	  og	  anvendes	  logbog.	  
Intet	  officielt	  forskningskrav,	  men	  fremlæggelse	  af	  f.eks.	  guidelinearbejde,	  
litteraturgennemgang	  eller	  lignende.	  
	  
Obstetrik	  
Afgrænsning	  af	  emnet	  samt	  adressering	  af	  rekrutteringsproblematikken	  indenfor	  
obstetrikken.	  	  
Generelt	  løft	  af	  det	  faglige	  niveau.	  
Ikke	  anvendelse	  af	  en	  standardiseret	  logbog,	  men	  individualiseret	  uddannelsesplan	  med	  
tilknyttet	  fast	  vejleder.	  
Varighed	  2-‐3	  år.	  
1-‐2	  fokusområder	  
Mulighed	  for	  at	  lave	  stillingsopslag,	  hvor	  den	  færdige	  uddannelsesplan	  indgår.	  
Teoretiske	  kurser	  (ALSO,	  RCOG	  m.v.)	  
Udveksling	  med	  andre	  afdelinger	  (Højt	  spec.	  funktion	  /	  Hovedfunktion)	  
Træning	  i	  teamlederrollen.	  
Intet	  officielt	  forskningskrav,	  men	  fremlæggelse	  af	  f.eks.	  guidelinearbejde,	  
litteraturgennemgang	  eller	  lignende.	  
Fokusområder,	  f.eks.	  endokrinologiske	  gravide,	  diabetes,	  medicinsk	  syge	  gravide,	  
graviditet	  og	  psykiske	  sygdomme,	  sphincterkomplikationer	  og	  fødselslæsioner,	  præterm	  
fødsel,	  gemelli,	  ultralyd,	  telemedicin,	  perinatal	  død.	  
	  
Gynækologisk	  onkologi	  
De	  eksisterende	  rammer	  af	  den	  europæiske	  onko-‐gynækologiske	  certificering	  (med	  
primært	  klinisk	  sigte)	  samt	  den	  danske	  EXPERT	  uddannelse	  (med	  et	  betragteligt	  
forskningselement)	  rummer	  gode	  muligheder	  for	  subspecialisering.	  
Dermed	  er	  en	  særskilt	  subspecialiseringsmodel	  ikke	  umiddelbart	  ønskelig,	  men	  der	  er	  et	  
ønske	  om	  en	  regulær	  gyn-‐onkologisk	  baggrundsgruppe,	  som	  annonceres	  på	  
hjemmesiden.	  

	  
Urogynækologi	  
Retter	  sig	  mod	  hovedfunktionen.	  
Varighed	  på	  2	  år.	  
2	  x	  3	  mdr.	  ophold	  på	  en	  afdeling	  med	  højt	  spec.	  funktion.	  Financieres	  af	  stamafdelingen.	  
50%	  af	  dagarbejdstiden	  skal	  ved	  ansøgningstidspunktet	  allokeres	  til	  urogyn.	  
Årsrapporter	  med	  godkendelse	  af	  urogyn	  subspec.	  udvalget.	  
Teoretisk	  del	  med	  kurser	  i	  f.eks.	  urodynamik,	  anatomi,	  DUGS,	  NUGA	  m.v.	  
Intet	  officielt	  forskningskrav,	  men	  fremlæggelse	  af	  f.eks.	  guidelinearbejde,	  
litteraturgennemgang	  eller	  lignende.	  
Praktisk	  del	  med	  de	  kirurgiske	  procedurer	  på	  visse	  niveauer.	  
Subspecialiseringsuddannelsen	  er	  på	  DUGS’s	  hjemmeside	  aktuelt.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Reproduktionsmedicin	  
Sikre	  rekrutteringen	  samt	  et	  ensartet	  højt	  niveau.	  
Afgrænsning	  af	  områder,	  herunder	  f.eks.	  fertilitetsudredning,	  fertilitetsbehandling,	  
reproduktionsrådgivning,	  embryologi,	  tidl.	  graviditetskomplikationer,	  fertilitetskirurgi,	  
endometriose	  på	  fertilitetsindikation,	  andrologi,	  Disorders	  of	  Sex	  Development.	  	  
Inddeling	  i	  3	  niveauer;	  Basalt	  niveau	  (som	  minimum	  på	  hovedudd.	  niveau),	  Højt	  niveau	  
(udvidet	  teori,	  f.eks.	  ESHRE,	  EBCOG	  og	  ASRM)	  og	  Individuelt	  niveau	  (f.eks.	  europæisk	  
certificering	  i	  andrologi)	  
Varighed	  på	  18	  mdr.	  (som	  minimum)	  
6	  mdr.	  kan	  placeres	  på	  afdeling	  med	  højt	  spec.	  funktion	  
6	  mdr.	  kan	  placeres	  i	  speciallægepraksis	  med	  avanceret	  fert.	  behandling.	  
Uddannelsesprogram	  med	  fast	  vejleder.	  
Dokumentation	  og	  logbog.	  
Teoretisk	  del	  med	  f.eks.	  europæiske	  kurser,	  guidelinearbejde	  m.v.	  
Rotationsstillinger	  afhænger	  af	  individuel	  profil	  og	  heri	  kan	  indgå	  ansættelse	  i	  
speciallægepraksis.	  
	  
Speciallægepraksis	  
Arbejder	  på	  en	  model,	  hvor	  der	  er	  mange	  elementer	  af	  benign	  gynækologi,	  men	  også	  
gerne	  elementer	  af	  reproduktionsmedicin.	  De	  nærmere	  omstændigheder	  skal	  afklares,	  
men	  rotationsstillinger	  er	  en	  væsentlig	  hjørnesten.	  Et	  tæt	  samarbejde	  med	  benign	  
gynækologigruppen	  er	  oplagt	  grundet	  de	  mange	  sammenfaldende	  interesseområder.	  

	  
5) Opsamling	  og	  diskussion.	  

Ønske	  om	  at	  opstille	  en	  generisk	  model,	  hvori	  de	  forskellige	  subspecialeselskaber	  skal	  opbygge	  
deres	  subspecialiseringsstruktur.	  

	  
6) Det	  fortsatte	  arbejde.	  

Senere	  i	  forløbet	  skal	  LVS,	  Lægeforeningen,	  Sundhedsstyrelsen	  og	  Danske	  Regioner	  inddrages.	  	  
	  

7) Mødekadence,	  næste	  møde.	  
Der	  stiles	  mod	  3	  årlige	  møder,	  som	  afholdes	  i	  København.	  Thomas	  Larsen	  udsender	  datoforslag.	  

	  
8) Eventuelt	  

Præsentationerne	  og	  diverse	  dokumenter	  kan	  sendes	  til	  Søren,	  som	  opretter	  en	  fælles	  DropBox	  
mappe	  til	  gensidig	  inspiration.	  

	  
	  
Søren	  Lunde	  
30.	  september	  2016	  


