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I forbindelse med DSOG’s generalforsamling den 8/10 blev jeg valgt ind i DSOG’s bestyrelse. Forud 
herfor var jeg valgt som DFKO’s repræsentant ved generalforsamlingen i januar. 
Morten Hedegaard bestred posten før mig, med deraf følgende mødeaktiviteter i den forlængede 
valgperiode som Corona krisen medførte. 
 
I den kommende periode ledes DSOG’s bestyrelse af formand Anne Mette Lykkebo og 
næstformand Liselotte Andersen. Foruden undertegnede tegner Frank Pedersen som formand for 
DFKO, vores repræsentation i DSOG. 
 
Der er indtil årsskiftet afholdt 3 heldagsmøder i bestyrelsen, hvoraf 2 foregik som virtuelle møder. 
En del mødeaktivitet i den nye bestyrelse har forståeligt været præget af praktiske problemer med 
håndteringen af aktuelle nedlukning. Foruden de udfordringer det efterkommer på sygehusene og 
i praksis er foreningen udfordret med planlægning af mødeaktivitet og kurser som så ofte må 
aflyses. 
 
Jeg vil belyse de indsatsområder som har relevans for speciallægepraksis. Som nævnt i mit oplæg 
på generalforsamlingen i 2020, har jeg valgt at have speciel fokus på speciallægeuddannelsen og 
arbejde på at gynækologisk speciallægepraksis inddrages. 
 
Speciallægeuddannelsen skal revideres. Der er lavet fire arbejdsgrupper, hvor LVS er 
repræsenteret i hver af grupperne. Flere gynækologer er direkte involveret i processen: Bjarne 
Rønde repræsenterer universiteterne, Susanne Axelsen repræsenterer LVS og Thomas Larsen 
repræsenterer direktørgruppen. 
 
Undervisningsudvalget har genvalgt Anna Aabakke som formand. På DSOG møderne har vi 
allokeret for at DFKO får en post i udvalget. Fremtidens speciallægeuddannelse vil kunne drage 
nytte at vores ekspertise og tyngde ved mange ydelser som er lagt ud. Uddannelsesophold for 
kursisterne i speciallægepraksis er en mulighed i fremtiden. Vores overenskomst på området er 
allerede på plads. 
 
FIGO har besluttet at afholde verdenskongres hvert 2. i stedet for hvert 3. København er en mulig 
værtsby efter Sydney. Der forhandles om rækkefølgen og muligheder. 
 
DSOG havde strategiseminar i august hvor der blev lavet 5 arbejdsgrupper til varetagelse af 
medlemmerne fremtidige interesser: 
Guidelines, Subspecialisering, Trivsel, Forskning og Uddannelse. Jeg har meldt mig til 
Uddannelsesgruppen og Frank Pedersen arbejder videre i Subspecialiseringsgruppen.  
 
DSOG har bevilliget støtte til afvikling af kursus i kolposkopi, under ledelse af professor Lone Kjeld 
Petersen. 


