
Beretning fra DFKO-repræsentantens deltagelse i DSOG´s bestyrelse. 

Jeg har de sidste 2 år repræsenteret DFKO i DSOG´s bestyrelse. Bestyrelsen består af  11 

medlemmer. De sidste 2 år har formanden været Hanne Brix Westergaard, Hillerød, 

næstformanden og dermed den kommende formand Anne Mette Lykkebo, der er ledende 

overlæge i Kolding. Udover undertegnede har Frank Pedersen som formand for DFKO også været 

associeret medlem af DSOG´s bestyrelse. 

DFKO har talmæssigt en forholdsvis stærk repræsentation i DSOG. 

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 10 heldagsmøder, 1 telefonmøde og 1 2-dages 

strategimøde og jeg har repræsenteret DFKO ved samtlige møder.  

Det har været en travl periode i bestyrelsen og ikke mindst formandsskabet har været meget 

aktive med mødeaktivitet. Det er ikke muligt at referere alle de emner, der har været behandlet, 

men for de særligt interesserede kan alle referater naturligvis læses på DSOG´s hjemmeside.  

I relation til DSOG´s medlemsmøder er der jo først og fremmest 4 årlige møder: Obstetrisk 

guidelinemøde (Sandbjerg) i januar, forårsmødet og Generalforsamling på Hindsgavl i april, 

Gynækologisk Guidelinemøde på Hindsgavl i september og endelig Efterårsmøde på IDA i 

november.  Møderne er vigtige for DSOG og vi bruger en stor del af vores årlige midler på 

afviklingen. Der er generelt meget stor søgning til møderne, ikke mindst guidelinemøderne. DFKO 

medlemmerne er jo altid repræsenteret alle vores møder, men der er en løbende opfordring til at 

vi som DFKO er endnu mere aktive som deltagere i særligt udarbejdelsen af de gynækologiske 

guidelines, der jo ofte er særdeles vigtige for vores arbejde i DFKO. I det kommende møde til 

september er vi dog bedre repræsenteret end de seneste år. 

Jeg vil kort omtale nogle af de emner, som vi i bestyrelsen har arbejde med og som jeg skønner har 

mest relevans for DFKO: 

Målbeskrivelsen for uddannelsen af gynækologiske speciallæger har i 2019 gennemgået en 

revision. 

Subspecialisering, altså det forhold af speciallæger kan videreuddanne sig i føtalmedicin, obstetrik, 

urogynækologi, gyn onkologi, almen gynækologi og så videre er der blevet arbejdet med i flere år. 

Vi har i dette arbejde været repræsenteret ved Frank Pedersen. Arbejdet blev afsluttet i 2019 og 

der er således nu lavet en struktur for hvorledes men kan søge ansøge om at blive subspecialiseret 

og om hvorledes man kan få godkendelse efter afsluttet forløb, der typisk varer 2 år. 

Subspecialisering er jo at opfatte som et andet forløb end ekspertforløbene, der er 

længerevarende end subspecialiseringen. I efteråret 2019 er de første ansøgere til 

subspecialisering indkommet. Det bliver interessant at se om vi i DFKO i fremtiden måske kan blive 

partnere i disse forløb. Vores rolle i uddannelsen af speciallæger og subspecialisering er et emne, 

der stadig er noget uafklaret. 



Dimensionering er en andet vigtigt problemstilling. Der er allerede på nuværende tidspunkt i vores 

(og flere andre specialer) behov for flere speciallæger. Der er derudover flere forhold, der gør at 

DSOG er bekymrede for den fremtidige udvikling.  

Dels er der planlagt oprettelse af en ny gynækologisk/obstetrisk hospitalsafdeling på Bispebjerg 

med start i 2023. Vi skønner at denne afdeling vil have behov for omkring 30 nye speciallæger. 

Hvis der skal uddannes 30 ekstra speciallæger er vi allerede sent ude, idet det jo tager op mod 5 år 

at uddanne en speciallæge. 

Derudover har man i RegionH udarbejdet en strategisk plan for udviklingen på fertilitetsområdet, 

hvor man blandt andet har omtalt at man skal få fra 3 til 6 IVF forsøg til infertile par, ligesom det er 

nævnt at man fremadrettet måske skal tilbyde IVF til barn nummer 2. Såfremt disse nye planer 

bliver virkelighed vil det medføre behov for at der ansættes flere speciallæger end der måske 

findes tilgængeligt. Dette vil kunne medføre akut mangel, der kunne have indflydelse på 

hospitalernes mulighed for rekruttering.  

DSOG forsøger at italesætte vores bekymringer for fremtidig mangel på speciallæger og forsøger 

derfor at medvirke til at antallet af hoveduddannelsesforløb øget. Der har været møder med 

Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. I 2020 er der blandt andet lavet en øgning til H-stillinger i 

Region Øst, fra 7 til 9 stillinger, men dette er foreløbig ikke en permanent øgning, og 2 stillinger 

kan ikke løse problemerne. Der skal derfor stadig fremadrettet arbejdes med dette. 

I samme sammenhæng er der i DSOG bekymring for at der sker en flugt af eksperter fra 

hospitalerne til Spceiallægepraksis. 

DSOG har besluttet sig for (i samarbejde med NFOG) at ansøge om værtsskabet for FIGO 2027. 

Afgørelsen af dette træffes ved FIGO 2021 i Sidney. Såfremt vi vinder værtsskabet vil det skulle 

ligge i København og holdes i Bella Centeret. 

Fødeområdet har været emne for mange af punkterne på møderne. Der er nye retningslinjer for 

svangreomsorgen på trapperne og der drøftes også nye retningslinjer for igangsættelse af fødsler 

efter termin. 

Der er de senere år kommet flere nye spændende DSOG-fora, herunder er der oprettet et forum 

for professorerne i specialet, ligesom der er lavet et konsortium, der skal koordinere nationale 

forskningsprojekter (efter forbillede fra Holland og Sverige). 

DSOG og DFKO har i 2019 været repræsenteret ved Folkemødet på Bornholm, dette var efter 

bestyrelsens opfattelse været succesfulde aktiviteter. 

Min vurdering af vores deltagelse i DSOG´s bestyrelse er at påskyndet af resten af bestyrelsen og 

jeg vurderer at vi fortsat skal være aktive deltagere i bestyrelsen. 

 



 

 

 


