
	  
	  

  
 

DSOG	  
Dansk	  Selskab	  for	  Obstetrik	  og	  Gynækologi	  

	  
Referat	  fra	  3.	  møde	  i	  Subspecialiseringsudvalget	  

2.	  oktober	  2017,	  kl.	  10.30-‐14.30	  
Domus	  Medica,	  København	  

	  
Deltagere:	  Elisabeth	  Carlsen	  (DFS),	  Anette	  Tønnes	  Pedersen	  (DFS),	  Kristina	  Renault	  (Obstetrik),	  Eva	  Dreisler	  
(Benign	  gynækologi),	  Frank	  Pedersen	  (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) Status	  på	  subspecialerne	  
	  
Reproduktionsmedicin	  
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).	  En	  del	  skabeloner	  er	  færdiggjorte.	  
Varighed	  på	  f.eks.	  24	  mdr.	  (individuelt	  tilpasset).	  
Økonomi	  ikke	  fastlagt.	  
	  
Føtalmedicin	  
24	  mdr.	  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.	  Første	  modul	  
starter	  i	  november	  2017	  i	  Aalborg.	  Forudsat	  af	  1	  års	  ansættelse	  på	  et	  føtalmedicinsk	  afsnit.	  
Rotationsstillinger	  i	  føtalmedicin	  er	  på	  tegnebrættet.	  Økonomi	  indeholdes	  i	  afdelingernes	  drift	  –	  
ikke	  udspecificeret.	  
	  
Benign	  gynækologi	  (og	  speciallægepraksis)	  
Generelle	  krav	  samt	  fokusområde	  med	  særligt	  fokus,	  f.eks.	  myomer	  eller	  PCOS.	  Varighed	  24-‐36	  
mdr.,	  heraf	  min.	  6	  mdr.	  på	  en	  anden	  dansk	  /	  udenlandsk	  afdeling	  eller	  f.eks.	  speciallægepraksis.	  	  
Vejleder	  på	  hjemafdelingen	  eller	  f.eks.	  læge	  i	  speciallægepraksis.	  
Der	  udarbejdes	  uddannelsesplan	  og	  anvendes	  logbog.	  Skriftlig	  opgave	  f.eks.	  instruks,	  guideline	  eller	  
artikel.	  Skabelon	  er	  færdiggjort	  med	  niveau	  D,	  E	  og	  F	  (bygger	  oven	  på	  hoveduddannelsens	  
niveauer).	  	  
	  
Obstetrik	  
Ikke	  anvendelse	  af	  en	  standardiseret	  logbog,	  men	  individualiseret	  uddannelsesplan	  med	  tilknyttet	  
fast	  vejleder.	  Skabeloner	  er	  under	  udarbejdelse.	  Varighed	  24-‐36	  mdr.,	  heraf	  mindst	  6	  mdr.	  på	  en	  



anden	  afdeling.	  1-‐2	  fokusområder	  
Mulighed	  for	  at	  lave	  stillingsopslag,	  hvor	  den	  færdige	  uddannelsesplan	  indgår.	  
Teoretiske	  kurser	  deles	  i	  del	  A	  (ALSO,	  RCOG	  m.v.)	  og	  del	  B	  med	  fokusområder.	  
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.	  
Financieringen	  indeholdes	  i	  de	  10	  årlige	  kursusdage	  som	  afdelingslæge.	  
	  
Gynækologisk	  onkologi	  
Har	  afholdt	  møde	  i	  subspecialiseringsgruppen	  4.	  september	  2017.	  Man	  forestiller	  sig	  et	  fellowship	  
på	  18	  –	  36	  mdr.	  med	  en	  vejleder	  fra	  ens	  egen	  afdeling	  og	  en	  mentor	  fra	  afdeling	  med	  højt	  
specialiseret	  funktion.	  Således	  kan	  der	  både	  laves	  forløb	  med	  udgangspunkt	  i	  f.eks.	  en	  afdeling	  på	  
regionshospitalsniveau	  og	  forløb	  på	  universitetshospitalsniveau.	  Det	  primære	  sigte	  er	  således	  at	  
sikre	  en	  sufficient	  udredning	  på	  de	  mindre	  afdelinger	  samt	  at	  optimere	  forløbene	  på	  tværs	  af	  
afdelingerne.	  
15	  kursusdage.	  Forløbet	  består	  af	  en	  basisdel	  og	  en	  individuel	  del	  med	  tilpasset	  program.	  
2	  x	  3	  dages	  udveksling	  med	  en	  anden	  afdeling	  samt	  1-‐2	  ugers	  ophold	  på	  et	  center	  med	  højt	  
specialiseret	  niveau.	  	  
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,	  men	  på	  et	  højere	  niveau	  end	  den	  beskrevne	  subspecialisering.	  
	  
Urogynækologi	  
Ikke	  specificeret	  gennemgang,	  idet	  det	  tidl.	  er	  gennemgået	  i	  detaljer	  (opridses	  nedenfor).	  
Retter	  sig	  mod	  hovedfunktionen.	  
Varighed	  på	  24	  mdr.	  med	  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.	  
	  

3) Samlet	  set	  er	  der	  meget	  store	  ligheder	  mellem	  subspecialiseringsmodellerne	  –	  herunder	  et	  
gennemgående	  behov	  for	  rotationsstillinger	  for	  afdelingslæger	  samt	  en	  erkendelse	  i	  regionerne	  for	  
fælles	  ansvar	  og	  financiering	  af	  disse	  forløb.	  Vores	  eksterne	  samarbejdspartnere	  (Lægeforeningen,	  
Danske	  Regioner	  og	  Sundhedsstyrelsen)	  skal	  involveres	  snart,	  nu	  hvor	  vi	  er	  ved	  at	  kunne	  
præsentere	  et	  samlet	  produkt	  for	  subspecialisering.	  
	  
	  
	  
	  

	  



4) Demografisk	  analyse	  for	  obstetrikken:	  100,6	  obstetrikere	  på	  landsplan	  med	  over	  5	  års	  
speciallægeansættelse	  –	  og	  kun	  23,5	  med	  under	  5	  års	  speciallægeansættelse,	  hvoraf	  17-‐18	  kunne	  
være	  kandidater	  til	  en	  subspecialiseringsuddannelse	  med	  ca.	  5	  pr.	  år.	  
	  
Demografisk	  analyse	  for	  urogynækologien:	  Omkring	  60	  subspecialister	  på	  landsplan,	  1-‐2	  årlige	  
forløb	  indenfor	  hver	  region	  (gerne	  med	  samarbejde	  mellem	  flere	  regioner).	  	  

	  
5) Subspecialiseringsudvalgets	  opgaver	  frem	  mod	  næste	  møde	  

Der	  planlægges	  et	  møde	  i	  februar	  eller	  marts	  2018,	  hvor	  alle	  subspecialiseringsforløb	  skal	  være	  
velbeskrevet,	  særligt	  de	  mange	  fællesnævnere	  (f.eks.	  vejleder,	  uddannelsesplan,	  
afrapporteringsform)	  skal	  opridses	  i	  en	  fælles	  generisk	  skabelon.	  	  
Det	  overvejes,	  om	  vi	  til	  næste	  møde	  skal	  invitere	  gæster	  (f.eks.	  formanden	  for	  Yngre	  Læger,	  LVS	  
eller	  lignende).	  

	  
6) Eventuelt	  

Præsentationerne	  og	  diverse	  dokumenter	  kan	  sendes	  til	  Søren,	  som	  gør	  filerne	  tilgængelige	  i	  den	  
fælles	  DropBox	  mappe	  til	  gensidig	  inspiration.	  

	  
	  
Søren	  Lunde	  
2.	  oktober	  2017	  


