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Referat fra møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg  

i Gynækologi og Obstetrik 
 

Fredag den 28. februar 2014, kl. 09.00 – 15.20 
Viborg, Læringscenter Midt, Undervisningslokale 3, Toldbodgade 14 

 
 
Til stede: Inge Marie Møller-Skuldbøl (UAO,Viborg), Helle Larsen (UAO, Aalborg), Anja 
Kirstein (UA, Aalborg), Anne Gamst (UKYL, Aalborg), Heidi Christensen (UAO, Herning), 
Mette Juhl Hansen (UKYL, Herning), Jette Seidelin (UAO, Horsens), Anne Mette Bay 
(UKYL, Horsens), Susanne Axelsen (UAO, Skejby), Lone Storgaard (UAO, Skejby), Kirsten 
Schiøtz ( UKYL, Skejby), Christina B. Sørensen (UKYL, Skejby), Susanne Ledertoug (UAO, 
Randers), Maria Stentebjerg (UKYL, Randers), Vibeke Ersbak (UKO, Viborg) 
Gitte Eriksen (PKL), Helene Selmer Kristensen (VUS/ref). 
 
Afbud: Maria Cathrine Schmidt (FYGO), Vinnie Greve (FYGO), Ann Jensen (UKYL, 
Viborg), Stine Leenskjold (UKYL, Aalborg), Lars Høj (UAO, Vendsyssel), Anya Eidhammer 
(UKYL, Vendsyssel) 
 
Ikke tilstede: Line Stilling (UKYL; Vendsyssel) 
 
 

Referat:  
 
Ad 1) Godkendelse af referat fra september 2013 og opfølgning fra sidste møde 
Der var ingen kommentarer til referat og ingen punkter til opfølgning. 
 
 
Ad 2) Status fra sidste ansøgningsrunde – karriererådgivning af yngre læger og næste 
ansøgningsrunde 
 



 

 

Der blev udtalt generel tilfredshed med ansættelsesrunden fra FYGO. Formanden orienterede 
om et godt formøde, som man i specialet er glad for. I denne ansættelsesrunde var der 20 
ansøgere, hvoraf 9 blev indkaldt til samtale. En ansøger trak sig imidlertid, men alle stillinger 
blev besat. Ansøgeren havde medtaget gode cases.  
 
Næste runders samtaler afholdes den 18. juni næste runde, og formødet er fastlagt til den 4. 
juni (denne dato skal dog lige endeligt cleares med VUS, idet Helene fratræder sin stilling i 
VUS, og specialet derfor skal have en ny sagsbehandler). Heidi er formand igen i næste 
ansættelsesrunde. 
 
Alle ansøgere, der ikke blev indkaldt til samtale fik skriftlig karrierevejledning. Det samme 
fik de ansøgere, der ikke fik tilbudt en stilling. Sidstnævnte fik ligeledes en henvisning til, 
hvem fra ansættelsesudvalget, de kan kontakte for yderligere karrierevejledning. Ansøgere fra 
andre regioner, fik ligeledes en kontakt på en fra ansættelsesudvalget vedr. karrierevejledning.  
 
DSOG-repræsentanten fra Vest har refereret fra ansættelsessamtalerne på Facebook. VUS har 
opfordret formanden til at kontakte til ham og henvise til tavshedspligten. DSOG’s bestyrelse 
vil blive orienteret om sagen.  
 
Idet der er en del input og kommentarer til den faglige profil ifht. de 7 lægeroller, blev det 
besluttet, at disse skal indsendes til DSOG´s Uddannelsesudvalget med henblik på en 
revidering. 
 
 
Ad 3) Status for Forskningstræningen i RN herunder diskussion af form, YL’s og 
forskningstræningsvejlederens ansvar og opgaver 
Maria (skal fremlægge i næste runde) orienterede kort om selve Evalueringsdagen 
(præsentationsdagen), hvor man har 10 min. til at fortælle om sine resultater og 20 min. til det 
efterfølgende feedback/opponentindlæg. Der var mange gode fif. praktiske tips og tricks, og 
man fik indblik i, hvor vigtigt det er at kunne udvælge og prioritere i sine resultater.  
Det tager forholdsvist lang tid at sætte sig ind i de 2 abstract som man skal opponere på på 
evalueringsdagen. Der er et ønske om at alle abstracts gøres tilgængelig for alle deltagere i 
evalueringens dagen fx  kunne abstracts komme på hjemmesiden, så alle havde mulighed for 
at kunne sætte sig ind i dem på forhånd (Gitte bringer dette videre). 
Forskningstræningsvejledere er vigtige. De, der var mest frustreret på dagen, var de, hvor 
vejlederrelationen (gælder begge veje) ikke havde været optimal, for det er meget vigtigt, at 
man får sparring på fx afgrænsning af resultater til præsentationen. 
 
I Bedømmelsesudvalget region Nord er det besluttet at forskningstræningsvejledere der ikke 
er PhD/dr. med skal have en tæt kontakt til en fra Bedømmelsesudvalget således at projekt 
design og omfang svarer til det forventede og tilstrækkelige niveau. De UAO skal være obs på 
dette.  
 
Man bør få formuleret sin projektbeskrivelse under fase 2 forløbet. Ansvaret for 
forskningstræningen er lagt ud til de uddannelsessøgende. Vejledningen findes på 
hjemmesiden og links findes i uddannelsesprogrammerne. 
 
Ingen specifikke kommentarer til de skriftlige vejledninger. Obs på at de kan forenkles. 
Opgaven gives videre til Ida Kirkegård, der overtager opgaven med forskningstræningen og 
udmelder inden sommer en dato for næste præsentationsrunde i 2015, som afholdes i Aarhus. 
Gitte og Ida har et møde i den kommende tid vedr. overdragelse.  
 



 

 

På næste nationale Styregruppemøde 5. Marts vil man drøfte muligheden for at inddrage 
modul 1 (3 dage), så man laver et helt specialespecifikt forskningstræningskursus – samlet 10 
dage. Modul 1 evalueres generelt rigtig godt i VUR Nord, men knapt så godt i VUR Øst. 
Formålet er at lave redskabsfagene i modul 1 mere specialespecifikke.  
 
 
Ad 4) De specialespecifikke kurser i Gynækologi og Obstetrik har fokus på ’transfer’, 
dvs. at de kompetencer, der opnås på kurset anvendes i praksis. Hvordan kan 
afdelingerne sammen med kursisterne øge udbyttet for kurserne og for dem, der ikke 
har været på kursus? 
Der har været afholdt en temadag i DSOG i august 2013, hvor alle delkursusledere på U-
kurser og forskningstræningskurser var inviteret, På baggrund af det, er der udkommet et 
skriv, som handler om, hvordan kurserne skal opbygges. Formålet er at ændre kurserne, så der 
opnås øget transfer. 
 
Gitte holdt oplæg, som udsendes med referatet. 
 
Herefter summede deltagerne i grupper på 3 om, hvordan man kan øge transfer. Nedenstående 
forslag fremkom: 
 

- morgentavle med oversigt over u-kursus – yl har 15 min til at undervise/ rapportere fra 
kurset til resten af afdelingen 

- take-home-messages med sin sidemand på kurset (summe øvelse), så man ved, hvad 
man har fået ud af kurset 

- der skal være en kultur tilstede i afdelingen om, at det forventes at man holder oplæg, 
når man kommer hjem (brug for at bevidstgøre hinanden om at ny viden er 
tilgængelig)  

- Inden man tager af sted, skal man have gjort sig tanker om, hvad man vil have med 
hjem fra kurset (ansvar egen læring). 

- oplægget skal gerne holdes kort tid efter man kommer hjem, så det ikke glemmes 
- reflektioner om, hvad vi gør i afdelingen nu, og hvad skal/kan vi gøre anderledes 
- man kan fx præsentere/genbruge det oplæg, man holdte på universitetshospitalerne, på 

regionshospitalerne, så vidensdelingen spredes inkl. hvad kom der ud af den nye viden 
– blev den brugt af mig/andre? Hvor er jeg blevet dygtigere – hvad er lettere at gøre 
fordi jeg ved mere? 

- videnshul – afdelingerne ved ikke altid, hvad der undervises i – brug for mere 
information  

- ifht. obstetrikkurserne kan man godt anvende det tillærte ved at undervise AP-læger, I- 
og KBU-læger 

 
SST skal til at akkreditere kurserne, og Gitte spurgte derfor til, hvordan man kan evaluere 
udbyttet af kurserne. Følgende input fremkom: 
  

- kurserne indgår i den samlede kompetencevurdering 
- det kan være svært at måle, hvad man får ud af kurserne, for en stor del af 

kursusudbyttet er også netværk 
 
 
Ad 5) Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Gynækologi og Obstetrik – hvordan 
kommer vi i mål? 
Gitte præsenterede kort den model som de UAO er kommet frem til som skabelon for de 
uddannelsesprogrammer for H-forløb. Kompetencerne er opdelt ifht arbejdsområder fx 
operativ gyn, den komplicerede fødsel, svangre amb, gyn amb i et forsøg på at gøre det lettere 



 

 

for YL og vejlederne at overskue og planlægge hvordan de 62 kompetencer skal 
opnås/vurderes. 
Umiddelbar accept af modellen/opbydgningen.  
Alle UAO skriver prosadelen af U-programmet, Gitte samler de enkelte områder og vil 
sammen med Charlotte Green (VUS) sikre en sammenskrivning. Vibeke Ersbak lovede at 
give sparring ifht de krav regionen stiller til detaljeringsgraden i programmet.  
 
Der vil blive indkaldt til møde mellem UAO og ledende overlæger i efteråret 2014 for at 
diskutere sammensætningen af uddannelsesforløbene pga. de ændrede opgaver på 
afdelingerne (ansvar PKL) 
 
Ad 6) Nyt fra PKL/VUS/FYGO 
Logbog.net 
Forventes klar til implementering 1.november 2014, idet speciale har indsendt og fået 
godkendt en ny målbeskrivelse. VUS sørger for at alle relevante brugere orienteres inden 
endelig ibrugtagning. Specialet har kontaktperson – Gitte undersøger hvem 
 
Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel 
Praksis gælder for hele Videreuddannelsesregion Nord. Praksis betyder, at læger, der går på 
barsel, genindtræder der, hvor de er kommet til i deres h-forløb, når de går på barsel. Der kan 
dog i samråd med PKL og efter konkret vurdering aftales andre løsninger. VUS har orienteret 
hospitalerne/afdelingerne om den aftalte praksis, som betyder, at de efterfølgende berørte 
afdelinger fremadrettet ikke skal give accept ift. lægens ændrede forløb, hvis forløbet blot er 
fastfrosset. 
 
Der blev spurgt til, hvordan man sikrer, at evaluer.dk er opdateret, så man får et godt og 
aktuelt billede (når lægerne ikke har meldt dato for barsel endnu). Helene har vendt sagen i 
VUS. 1) Som udgangspunkt, kan VUS ikke notere fravær i videreuddannelsen.dk, hvis ikke vi 
er informeret om fx barselsorlov. Derfor opfordres afdelingerne til at minde de barslende 
læger om, at give besked til VUS, så vi kan notere deres samlede barsler/fravær i 
videreuddannelse.dk. 2) Desuden arbejdes der pt. i VUS på at finde en løsning på, hvordan 
VUS skal registrere fravær i videreuddannelsen.dk når slutdatoen for barsler og andet fravær 
ikke er oplyst – men kun startdatoen for fraværet er kendt. Sidstnævnte har også indflydelse 
på, hvilke data, der er tilgængelige i evaluer.dk for afdelingerne. Når VUS har fundet en 
løsning på dette, vil afdelinger/specialer blive orienteret. 
 
I-stillinger, min og max. 
Antallet af minimums I-stillinger er medfinansieret fra VUS. Intervallet mellem min og max 
skal afdelingerne selv finansiere. VUS klassificerer stillingerne. Der er mulighed for at oprette 
ad hoc I-stillinger indenfor det samlede antal max stillinger i regionen fx ved vakancer i H-
forløb. PKL inddrages af VUS for at sikre at afdelingen har den nødvendige 
uddannelseskapacitet til flere I-stillinger. Husk klassifikationen skal finde sted før opstart i 
stillingen (eller er det efter 1 måned?)   
 
Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden 
Referater fra uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på VUS’ hjemmeside. Det 
gælder både de videreuddannelses-regionale og nationale uddannelsesudvalgsmøder. Man kan 
finde referaterne under Forside > Specialer > [Specialenavn] > Uddannelsesudvalg 
 
Godkendte i-stillinger 
Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. stor fokus på, hvorvidt formeldt kvalificerede 
uddannelsessøgende nægtes ansættelse i specialerne. VUS øger monitoreringen af dette 
område. Aktuelt ikke et problem i Gyn Obst. Nationalt fokus på samme problemstilling i UU. 



 

 

 
Fordeling af uddannelsesstillinger i primært Region Midt 
Emnet har været drøftet på møde i DRRLV, og der er temadrøftelse om emnet den 4. marts 
2014, hvor Birte Obel, SST er til stede for at diskutere DRRLV rolle/funktioner ihht gældende 
bekendtgørelser. 
 
Ny kollega 
Specialet har modtaget en kollega fra Øst, som har fået flyttet hendes h-forløb fra Øst til 
Nord. 
 
Bedømmeruddannelse 
På sidste MIUC møde blev det besluttet, at vi har fået midler til at lave en 
bedømmeruddannelse af de kliniske vejledere der i særlig grad har fokus på at vurdere de 
operative kompetencer. Der vil være fokus på OSATS og OSALS. Der forventes 2-4 
deltagere pr afdeling. Lars Høj er kursusleder. Kurset afholdes den 28 maj. Det er gratis at 
deltage. UAO og ledende overlæger modtager invitation. Deltagere vil være speciallæger, der 
har tilknytning til MIUC kurserne og erfaring med OSATS samt speciallæger der har stor 
operativ aktivitet i afdelingerne og som arbejder sammen med YL. Målet er at deltagerne skal 
kunne udbrede viden om OSATS i egen afdeling og stimulere til anvendelse af redskaberne.  
 
 
Ad 7) Kursus for I-læger evaluering Gynækologi (Herning) og Obstetrik (AUH – dato?) 
Hvem byder ind på Gynækologi dec. 2014?  
Gyn kursus i Herning blev positivt evalueret – det var et godt kursus og god tilslutning. God 
balance mellem cases og teori. 
 
Feedback kurset: Det var et godt sammensat program med gode emner, og kurset var klinisk 
brugbart. Kursusskabelon må meget gerne genbruges. 
 
Gyn kursus for I-læger afholdes næste gang på Skejby den 3. juni i Gæstekantinen. Obs 
frokost er for egen regning. Ansvarlig for kurset er Lone Storgaard 
 
Gyn kursus for I-læger i december 2014 holdes i Randers. Ansvarlig er Susanne Ledertoug 
 
 
Ad 8) Bordet rundt  
Aalborg 
 

- Der er afholdt 3 timers møde i Aalborg, som handlede om Den yngre læge i 
patientforløbet – hvordan kan man forbedre det. Der er indkommet en masse gode 
forslag til forbedringer, som afdelingen vil gå videre med bl.a I og H-læger med til 
Hobro i stedet for AP-læger. 

- En ny uddannelseshjemmeside er lige på trapperne, som er tiltænkt som en hjælp til 
uddannelseslægerne. 

- UKYL er tovholder på introduktionsprogram for nye uddannelseslæger 
Inspektorbesøg den 15. maj 

 
Viborg 
 

- Der er netop afholdt 3 timers møde, hvor temaet var introduktion, og der er blevet 
udpeget tovholder på de forskellige indsatser 
 



 

 

- Den formelle undervisning i arbejdstiden er blevet begrænset til 15 min pr uge. UAO 
er bekymret for udviklingen. Rammerne for uddannelse presses aktuelt af øget fokus 
på driften. 

- Inspektorbesøg den 17. marts 
 
 
Skejby 
 

- Der er kommet en ny UKYL 
- Der blev afholdt 3 timers møde i december, hvor det overordnede emne var 

Kompetencevurdering. Der fremkom mange gode ideer, som kan omsættes 
forholdsvis let. 

 
 
Horsens 
 

- Ny struktur på OP, som har optimeret den operative træning. Moduller af 3 dage er 
indført 

- Bufferlæge til I-læger når disse er i amb 
 
Randers 
 

- Maria stopper som UKYL, og der er blevet udpeget en ny 
- Der er netop blevet afholdt 3 timers møde, hvor der ikke var et fast tema men plads til 

en generel 
- Skejby I-læger er i Randers for at lære to kompetencer vedr. sectio og aborter 
- 13. december 2013 var der inspektorbesøg. Besøget gav en flot evaluering. Til lykke 

med det!!! 
- Der har været afholdt facilitatorkursus vedr. 360 graders feedback 

 
 
Herning 
 

- Generel tilfredshed, men der er udtrykt bekymring for de 4 måneders AP ansættelser 
og betydning for H/I-lægers uddannelse. Herudover skal afd læger evt gå i forvagt. 

- Det første 3 timers møde afholdes i efteråret 
- Der har været afholdt temadag vedr. arbejdet som uddannelsesansvarlig overlæge. 

Resultatet er bl.a. at der er blevet lavet funktionsbeskrivelser for UAO’er og UKYL’er  
 
 
Der afholdes temadag den 20. marts i Aalborg vedr. prænatal diagnostistik og behandling – 
invitation medsendes med referatet 
 
En opfordring til at adresselisten opdateres (vedhæftet ref) 
 
 

Ref.: Helene Selmer Kristensen 

 
 
 
 



 

 

Workshop kompetence vurdering i praksis – tips og tricks – hvordan kommer vi i gang? 
 
Form;  

I alt 20 min per emne  

• 5 minutters inspirerende oplæg fra den afdeling, der står i parentes 

• 15 min diskussion & opsamling inkl. konkrete handleplaner 

 
Forudsætninger og forberedelse;  

• Principper for de enkelte metoder kendes inklusiv de skemaer, det er vedtaget der skal 

bruges er udsendt inden mødet.  

 
Model for fremlæggelsen; 

a) Hvordan, hvor og hvornår planlægger I at bruge metoden i daglig klinik praksis?  

b) Hvad har I gjort eller planlægger I at gøre for at metoden/redskabet bliver brugt?  

c) Hvor er eller har modstanden mod at anvende metoden/redskabet været? Og hvordan 

er modstanden reduceres? 

d) Hvad vil I gerne have hjælp/ideer til – er der noget I mangler for at komme videre? 

  
Noter fra diskussionen (Gitte) 

• OSATS (åben kirurgi); Randers 
o Der kan optages med telefon fra skærmen hvis videosøjle ikke haves 

� Obs på lyden skal slås fra 

o Video kan redigeres og diskuteres med alle læger inkl. den yngre læge  

o Forsøger med en model hvor en fast 3. person vurdere operationen (obs kræver 

ekstra ressourcer, men giver god mulighed for at bedømmeren får stor 

erfaring). Forsøger også at vurdere NOTTS (ikke tekniske skills) – erfaringer 

deles på næste møde 

o Redskabet skal være synligt 

� På OP, dikterrum mm 

� Obs APP ”vejledning” har skemaerne (APP kun til Iphone/I-pad) 

o YL skal tage skemaer med til OP 

o Obs på forskellige bedømmere – kan være en fordel 

o Fordel er at redskabet er struktureret – diskussion af hvad der er 3 og 5. Er målet 

at komme på 5?  

o Modstand 

� Forventes ikke 

 

• OSALS inkl. video (laparoskopi); Herning 
o Skal gøres tilgængelig 

o Krav om at det skal bruges hver gang 

o Brug gerne del-operationer fx salpingektomi ved TLH  

o Udfordringer 

� YL får ikke papirerne med 

� Afventer video søjlen – er bevilget – kommer 

o Der er afsat tid til YL til træning i Black-box/ Lap Simm 

o Husk at lave en samlet vurdering som led i OSATS – niveau A-E 

� Obs på at YL får lov når de kan 



 

 

  

• OSAUS (15 min) ; Vendsyssel 
o Umiddelbar accept af redskabet 

� Er en god checkliste til primært oplæring sammen med knap-kursus 

� Sætter fokus på UL optimering 

� Skalaen virker OK 

o Behov for uddannelse af bedømmere og diskussion af Gyn UL i afdelingerne 

� Obs evt kontakt til CECLUS/MEDU ifht struktureret efteruddannelse 

o Der findes UL fantomer  

� Findes behov for dette i Gyn Obs er der mulighed for 

”biblioteksfunktion” på færdighedslab (kontakt via PKL er mulig hvis 

der ønskes fælles initiativ) 

 
• OSAVE  ; AUH  

o OSAVE kan vælges eller struktureret klinisk obs  

o Der er stort overlap til ”sikre fødsler” 

� Enighed om at dokumentation i journal ikke kan erstatte KV 

o Er mere en SKO 

� Dvs checkliste til oplæring 

o Mangler valg af kop 

o Er for omfattende 

� Skal kunne være på en side 

o Der er ikke behov for uddannelse af bedømmere 

 

• Mini-CEX; Ålborg 
o Skal sælges til YL først så de tager ansvar 

o Der vil bære lamineret udgave på alle amb stuer 

o Diskussion af bedømmere 

� Kan være sgpl, men ikke hver gang 

• Skal være aftale om hvad sgpl skal vurdere 

� Nødvendig af YL vurderes af læger – obs H-læge kan vurdere I 

o Vil blive diskuteret på morgenkonference 

o Omfang/antal 

� Fx 3 i starten af ansættelse og 3 efter 3-4 mdr  

o Er et feedback redskab primært  

� Vurderes nødvendig at vi ser på YL´s ambulatorie kompetencer 

� Mål at YL bliver bedre og den tid der bruges på MiniCex kommer igen 

o Brug for planlægning 

� Fx 1. Tid i amb  

• Case-baseret diskussion med refleksion (Horsens) 
o Retrospektiv metode 

� Genføres typisk som en del af vejledersamtalerne – særlig fokus på 

YL´s reflektioner over egen praksis i de dele af specialet der kan være 

særligt udfordrende  

� Obs i de casebaserede diskussioner er det ikke kun med ekspert der er i 

fokus 



 

 

� Vigtigt at case forud leveres til vejledere –  

� at YL er forberedt – evt ved korte noter 

� der kommer en vejledning fra UU der præciserer strukturen, men 

vigtigt at det ikke blive meget omfattende, men ok med stikord til 

struktur 

 

• Audit (15 min); Viborg 
o Fungerer ved at YL ser på egen praksis fx opfølgning efter OP, amb og kommer 

med en kritisk analyse af egen praksis 

o Skal være max 1 side til oplæg til diskussion med vejledere 

o Mål er at træne YL i kritisk tænkning/audit af praksis 

 

 
Opsamling;  
 
Opgaven er nu at gå i gang – afprøve de enkelte metoder – hvad virker/hvad virker ikke – 
samle erfaringer og melde tilbage til UU med ideer mm. 
 
Husk små sejre – det kommer til at tage tid før metoderne er en del af den kliniske dagligdag 
 
Husk vejledersamtaler er til overblik – klinikken er til arbejde og K-vurdering af hvornår den 
YL kan udføre opgaven med speciallægen på afstand – hvornår har vi tillid til at 
vedkommende kan?  
 
Husk at feedback og kompetencevurdering er forbundne kar 
 
Vedhæftet oplæg med slides til fri afbenyttelse. 
 
 
Eventuelt; 
 
Gitte takker alle for samarbejdet, der har været stimulerende, udfordrende og sjovt. Fantastisk 
så meget vi har nået i fællesskab – og tak fordi I alle har leget med – uden Gyn Obst kunne 
jeg ikke det, jeg kan i dag – så oprigtigt tusind tak for det 
 
Processen med ny PKL vil blive sat i gang snarest. 
 
Næste møde september 2014 – Gitte finder en dato og sted. 
 


