
	  
	  

	  	  
	  

DSOG	  
Dansk	  Selskab	  for	  Obstetrik	  og	  Gynækologi	  

	  
Referat	  fra	  4.	  møde	  i	  Subspecialiseringsudvalget	  

19.	  marts	  2018,	  kl.	  10.00-‐15.30	  
Domus	  Medica,	  København	  

	  
Deltagere:	  Elisabeth	  Carlsen	  (DFS),	  Kristina	  Renault	  (Obstetrik),	  Kresten	  R.	  Petersen	  (Benign	  gynækologi),	  
Pernille	  Nørgaard	  (DFMS),	  Susanne	  Greisen	  (DUGS),	  Lene	  Lundvall	  (DGCG),	  Thomas	  Larsen	  (DSOG),	  Julie	  
Tharin	  (DSOG)	  og	  Søren	  Lunde	  (DSOG).	  
	  
Afbud:	  Anette	  Tønnes	  Pedersen	  (DFS),	  Frank	  H.	  Petersen	  (DFKO).	  
	  
Ordstyrer:	  Thomas	  Larsen,	  referent:	  Søren	  Lunde	  
	  

1) Velkomst	  og	  status	  ved	  DSOG	  Formand	  Thomas	  Larsen.	  
	  

2) Kort	  status	  på	  subspecialerne	  
	  
Reproduktionsmedicin	  
2-‐årig	  bred	  uddannelse,	  herefter	  eventuel	  yderligere	  subspecialisering.	  	  
Færdig	  skabelon	  præsenteres	  med	  casebaseret,	  kompetencestyret	  logbog.	  	  
Mentor	  på	  alle	  afdelinger,	  som	  godkender	  kompetencerne.	  
	  
Benign	  gynækologi	  
Generelle	  krav	  samt	  fokusområde	  med	  særligt	  fokus,	  f.eks.	  PCOS.	  	  
Varighed	  2-‐3	  år,	  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	  samt	  obligatorisk	  oversigt	  over	  områdets	  litteratur	  på	  ca.	  20	  A4	  sider.	  	  
Skabelon	  er	  færdiggjort	  med	  niveau	  D,	  E	  og	  F	  (bygger	  oven	  på	  hoveduddannelsens	  niveauer).	  	  
	  
Føtalmedicin	  
2-‐årigt	  uddannelsesprogram	  med	  hovedvejleder	  og	  co-‐vejleder	  (sonograf).	  FMF	  certificering	  og	  5	  
teoretiske	  kursusmoduler	  (ét	  modul	  i	  hver	  af	  de	  5	  regioner)	  med	  afsluttende	  MC	  evaluering	  efter	  
hvert	  modul	  (allerede	  planlagt	  og	  sat	  i	  gang).	  Forudsat	  af	  1	  års	  ansættelse	  på	  et	  føtalmedicinsk	  
afsnit.	  Der	  søges	  om	  oprettelse	  af	  rotationsstillinger	  i	  føtalmedicin	  -‐	  indtil	  nu	  uden	  held.	  
	  
Obstetrik	  
Ikke	  specificeret	  gennemgang,	  idet	  det	  tidl.	  er	  gennemgået	  i	  detaljer	  (opridses	  nedenfor).	  	  
Ikke	  anvendelse	  af	  en	  standardiseret	  logbog,	  men	  individualiseret	  uddannelsesplan	  med	  tilknyttet	  
fast	  vejleder.	  Varighed	  24	  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)	  



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	  
Gennemgang	  af	  ansøgningsskemaet	  (i	  tre	  dele)	  med	  de	  formelle	  krav	  til	  uddannelsen.	  Tidl.	  er	  
modellen	  gennemgået,	  men	  kort	  oprids:	  Man	  forestiller	  sig	  et	  uddannelsesforløb	  med	  en	  vejleder	  
fra	  ens	  egen	  afdeling	  og	  en	  mentor	  fra	  afdeling	  med	  højt	  specialiseret	  funktion.	  	  
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.	  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.	  
	  
Urogynækologi	  
Ikke	  specificeret	  gennemgang,	  idet	  det	  tidl.	  er	  gennemgået	  i	  detaljer	  (opridses	  nedenfor).	  
Retter	  sig	  mod	  hovedfunktionen.	  Varighed	  på	  2	  år	  med	  2	  x	  3	  mdr.	  ophold	  på	  en	  afdeling	  med	  højt	  
spec.	  funktion.	  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.	  
	  

3) Opsamling	  
Det	  besluttes,	  at	  længden	  af	  de	  formaliserede	  subspecialiserede	  skal	  være	  24	  mdr.	  og	  at	  den	  
generiske	  model	  tilpasses	  dette.	  Der	  skal	  fortsat	  rettes	  til	  i	  forløbene	  for	  at	  sikre	  en	  ensartethed.	  
Bestyrelsen	  udfærdiger	  den	  endelige	  generiske	  model	  og	  standardskemaer.	  Næste	  møde	  i	  
Subspecialiseringsudvalget	  bliver	  sidst	  i	  september	  måned.	  Inden	  dette	  møde	  skal	  de	  enkelte	  
grupper	  have	  tilpasset	  uddannelsesplanerne.	  Til	  Generalforsamlingen	  i	  april	  gøres	  kort	  status	  for	  
arbejdet	  indtil	  nu.	  Målet	  er,	  at	  kunne	  slå	  forløbene	  op	  så	  snart	  de	  er	  i	  sin	  endelige	  form.	  	  
	  

4) Oplæg	  om	  subspecialiseringsprocessen	  i	  pædiatrien	  
Formanden	  for	  Pædiatrisk	  Selskab,	  Malene	  Boas.	  Første	  forløb	  afsluttet	  i	  1994.	  Aktuelt	  88	  forløb	  i	  
gang.	  3-‐årig	  uddannelse,	  hvor	  mindst	  2	  år	  er	  placeret	  på	  en	  højt	  specialiseret	  afdeling.	  
Forløbene	  indeholder	  maximalt	  3	  mdr.	  forskning	  (men	  intet	  krav)	  og	  er	  så	  vidt	  muligt	  efter	  
europæisk	  standardiseret	  model.	  Et	  centralt	  uddannelsesudvalg	  godkender	  de	  formelle,	  generelle	  
krav	  i	  ansøgningen,	  mens	  et	  fagudvalg	  godkender	  de	  specifikke	  kompetencer.	  
	  

5) Den	  videre	  proces	  
Subspecialiseringsudvalget	  bør	  formentligt	  bibeholdes	  i	  opstartsfasen,	  mens	  EFU	  kan	  overtage	  
rollen	  på	  længere	  sigt,	  når	  de	  første	  forløb	  er	  påbegyndt.	  Sekretærfunktionen	  for	  indsamling	  af	  
ansøgninger	  m.v.	  kan	  evt.	  pålægges	  DSOG’s	  lønnede	  sekretær,	  Karen.	  
	  
	  
	  

	  
Søren	  Lunde	  
19.	  marts	  2018	  


