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Bestyrelsens beretning 2017/2018 
 

Den 01.03.2018 var vi 1013 medlemmer af DSOG 

 

Bestyrelsen har i det forløbende år bestået af:  

Thomas Larsen, formand 

Hanne Brix Westergaard, næstformand 

Pia Ertberg, organisatorisk sekretær 

Vibeke Kramer Lysdal, kasserer 

Lars Henning Pedersen, videnskabelig sekretær 

Malou Barbosa, uddannelsessøgende 

Frank H. Petersen, praktiserende speciallæge 

 

Følgende har været associerede i bestyrelsen: 

Camilla Mandrup, formand for FYGO 

Jeannet Lauenborg, formand for undervisningsudvalget 

Julie E. Hartnack Tharin, forman for efteruddannelsesudvalget 

Charlotte Floridon, formand for DFKO 

Søren Lunde, webmaster 

 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 11 bestyrelsesmøder, heraf ét internatmøde. 

De vigtigste områder af bestyrelsens arbejde vil kort blive omtalt i det følgende: 

 

Politik, arbejdsmiljø og vilkår for obstetrik og gynækologi 

I den forgangne periode har selskabet fortsat sin direkte involvering i de politiske miljøer.  

Det er blevet til flere besøg hos både Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby, Danske Regioners 

Sundhedsudvalg og tæt kontakt til embedsværket i Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. 

Bestyrelsen har bestræbt sig på at få eksponeret de store udfordringer, ressource og kapacitetsmæssigt 

som både obstetrikken og gynækologien i tiltagende grad lider under. 

 

Bestyrelsen har ved begge lejligheder gjort det meget klart at specialet er udfordret i en bred forstand, og 

at vi særligt ser stigningen i antallet af fødsler over de næste 10 år som en meget stor udfordring, i 
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konkurrence med, at specialet er presset af udredningsret og behandlingsgaranti på den gynækologiske del. 

Vi har desuden slået på en række generelle vilkår omkring registrering og ikke mindst uhensigtsmæssige 

elektroniske patientjournaler herunder SP, samt manglende elektronisk svangre journal. 

Vi har i samme seance benyttet lejligheden til at fortælle om de mange positive faglige forandringer som er 

opnået igennem årene, men som også har haft sin pris i form af et behov for øgede ressourcer, og at faglig 

udvikling også til tider er ressourcekrævende. 

Det er bestyrelsens oplevelse at der nu er skabt en fællesforståelse på tværs af både Danske Regioner, 

Sundhedsministeriet, Sundhedsøkonomer samt fagfolk. Vi oplever meget klar lydhørhed overfor vores 

udfordringer. Konkret har det udmøntet sig i at Danske Regioner har færdiggjort kortlægning af hele 

området og inviterede på den baggrund i efteråret til workshop med en bred inddragelse, af fagfolk og 

embedsfolk. 

Samtidig har sundhedsministeren lavet et konkret udspil omkring fødselsområdet indeholdende 

målsætninger for fremtidens fødselsindsats. Formandskabet var i tiden op til udspillet på besøg hos 

ministeren og fik mulighed for at kvalificere udspillet i et vist omfang. Udspillet er at finde på 

sundhedsministeriets hjemmeside. 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2018/januar/Sundhedsministeren-er-klar-med-

efterspurgt-foedselspakke.aspx 

Det er efter bestyrelsen opfattelse fantastisk positivt at vi er nået til en fælles forståelse. Vi håber på og vil 

fokusere vores indsats for, at vi nu forhåbentlig på denne baggrund kan få dannet et beslutningsgrundlag 

for en realistisk og langsigtet plan der kan munde ud i en politisk stillingtagen til relevant og realistisk 

ressourcetilførsel til vores speciale. 

Bestyrelsen er fortsat i dialog med Danske Regioner om dette, og bestyrelsen er indstillet på, og klar over at 

dette er en proces som både Ministeriet, Regionerne, og DSOG skal investere tid i, for at få en ordentlig og 

langsigtet plan. Bestyrelsen er opmærksom på at inddrage afdelinger i hele landet på tværs af geografi og 

størrelse, så vi forventer at flere af jer vil få henvendelse i løbet af året, og vi håber at der er bred 

opbakning til deltagelse i arbejdet. 

Bestyrelsen vil gerne bringe en stor tak til alle de kollegaer og afdelinger landet over som har bakket op om 

ovenstående, alle de input der er kommet, og vi modtager naturligvis vedvarende gerne input til dette 

vigtige arbejde. 

DSOG er for så vidt vant til at fremme specialets interesser organisatorisk, fagligt og klinisk men det 

forgangne år har igen i høj grad været året hvor DSOG`s stemme lød højt nationalt, og den klare klang og 

styrke vi føler den har haft, har utvivlsomt rod i en meget stærk samlet bestyrelse, et meget stærkt samlet 

fagligt selskab, og et imponerende engagement blandt kollegaer i hele landet. Uden dette stærke 

fundament var vi ikke nået så langt, som vi trods alt er. 

 

DSOG`s obstetriske og gynækologiske guidelines 

Guidelinearbejdet er fortsat en hjørnesten i selskabet, og et stærkt fundament for den ensartede og høje 

kvalitet der er gældende for landets gynækologiske og obstetriske afdelinger. Arbejdet følges tæt af 

bestyrelsen der med stor fornøjelse kan konstatere at både Sandbjerg og Hindsgavls styregrupper igen i år 

har afviklet henholdsvis Sandbjerg og Hindsgavl møderne med stor succes og en rigtig flot tilslutning. 

Repræsentanter fra bestyrelsen deltog i begge møder. 

Der er vedvarende drøftelser af finansieringen af dette vigtige arbejde, og det ligger bestyrelsen meget på 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2018/januar/Sundhedsministeren-er-klar-med-efterspurgt-foedselspakke.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2018/januar/Sundhedsministeren-er-klar-med-efterspurgt-foedselspakke.aspx
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sinde at hjælpe til med at skabe rammer og betingelser, så DSOG`s medlemmer har mulighed for både at få 

fri og få betalt deltagelse i arbejdet, samtidig med at finansieringen til afholdelse af de årlige møder også 

fortsat skal sikres.  

Det er en løbende dialog der i høj grad er aktualiseret i forbindelse med afdelingernes tiltagende dårlige 

økonomi. Bestyrelsen har netop fremlagt en ny finansieringsmodel for de to styregrupper der i højere grad 

end i dag sikrer guidelinemøderne understøttes økonomisk. 

 

Specialeplan 

Specialeplanens arbejde blev afsluttet allerede forrige år. Specialeplanen har siden været i høring og der er 

også afgivet høringssvar fra DSOG`s side, se hjemmesiden: http://www.dsog.dk/dsog/horingssvar/ 

Særskilt udvalgsarbejde kom til at gælde for den gynækologiske onkologi, og her deltog bestyrelsens 

formandskab i 2 møder sidste år. Dette er nu på plads og implementeret. Der stadig enkelte funktioner der 

er uafklaret herunder bariatisk opererede gravide med komplikationer.  

Uddannelse 

Ny hovedkursusleder blev sidste år Marie Søgaard. Bestyrelsen er meget opløftet over den indsats og det 

fine arbejde Marie gør og glæder sig over vi fortsat er et speciale med en stærk og velstruktureret 

uddannelse med gode kurser. 

 

I relation til vores hoveduddannelse pågår der fortsat en diskussioner omkring balancen mellem 

uddannelse, forskning og afdelingernes drift. 

Udgangspunktet for disse var et stort antal ansøgninger fra læger i H-forløb der ønskede at afbryde H-

forløb til fordel for en Ph.d. Uddannelse. 

Dette udfordrer logistikken for flere afdelinger, idet en orlov i et ellers planlagt forløb har betydet at 

afdelingerne i perioder har måttet undvære en del kursister, og så sidenhen haft for mange kursister efter 

orlovsperiode.  

DSOG`s bestyrelse har ikke en entydig eller principiel holdning hertil, men bestyrelsen vil opfordre til, at 

såfremt man ønsker orlov i forbindelse med et H-forløb, at afklare det med afdelingerne inden man 

kommer for langt i processen. 

Bestyrelsen vil i øvrigt fortsat opfordre til løbende dialog på dette område, så vi får balanceret tre helt 

centrale og vigtige områder for selskabet, nemlig forskning, uddannelse og hensynet til det daglige kliniske 

arbejde. 

 

Subspecialisering og efteruddannelse 

Bestyrelsen etablerede forrige år et nyt ad hoc udvalg; Subspecialiseringsudvalget. 

Udvalget har siden sidste generalforsamlingen afholdt 2 møder, og er en fortsættelse af det arbejde og den 

linje som bestyrelsen har ført igennem flere år, for at styrke speciallægers mulighed for både 

subspecialisering og efteruddannelse. Arbejdet skrider fint frem, og de fleste af vores 

subspecialiseringsgrupper har efterhånden lavet rammer og planer. Der skal tages stilling til hvilken 

driftsform udvalget skal have fremefter når vi skal implementere de nye tilbud samt certificere 

gennemførelse. 

 

http://www.dsog.dk/dsog/horingssvar/
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Fællesudvalget 

DSOG`s fællesudvalg er etableret for år tilbage og har til formål at styrke samarbejdet og dialogen med 

Jordemoderforeningen. 

Udvalget er det stående udvalg, og faste medlemmer fra DSOG er: 

Margrethe Møller, overlæge 

Lone Hvidman, overlæge 

DSOG`s formand og næstformand 

I årets løb har der været afholdt 2 møder. Møderne er givtige og med gensidig udveksling af information. 

Det er også et forum hvor vi kan lægge strategi for at hjælpes ad med at få styrket det obstetriske område. 

Vi har stor glæde af samarbejdet med Jordemoderforeningen, og har her i foråret gennemført en studietur 

til Linköping med henblik på at lære mere om, hvordan man i Linköping har fået nedbragt sectio 

frekvensen. DSOG planlægger med Jordemoderforening et landsdækkende opfølgende møde d. 17.9.18. i 

Odense for at kvalificere den tværfaglige og team indsatsen yderligere. 

 

Speciallægepraksis 

DSOG`s samarbejde med DFKO repræsentanterne i bestyrelsen, har en helt centralt plads og er særdeles 

givtig. Den gensidige informationsudveksling og input sektorerne imellem, er med til at præge det daglige 

bestyrelsesarbejde men også med til at forme vores speciale. Særligt drøftes i disse år hvordan man får 

integreret speciallægepraksis i tiltagende grad i speciallægeuddannelsen. 

På baggrund af den glidning vi har oplevet over årene fra hospitaler til speciallægepraksis indenfor en 

række af vores opgaver, synes det mere relevant end nogensinde. 

 

Adgang til sundhedsdata  

Bestyrelsen har fortsat arbejdet målrettet med at få bedre adgang til sundhedsdata, om end det har virket 

paradoksalt at vi en tid med så meget tale om brugen af Big Data og datastyret sundhedsledelse, at 

Fødselsdatabasen har været sat ud af spillet. Der er dog i løbet af året blevet arbejdet på at få databasen 

klargjort og heldigvis er der meget klar bedring at spore. 

DSOG rettede sidste år i fællesskab med Jordemoderforeningen henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen, og 

det lykkedes at holde 2 møder med direktøren herfra. Den lagte en køreplan for det videre arbejde 

herunder optimering af den nuværende database således at man nu kan trække data på Robsongrupper, 

men også udvikling i fællesskab med RKKP er fremadskridende. Endelig forventes det inden længe, at vi 

sammen med Sundhedsdatastyrelsen får et udvidet samarbejde om mere detaljerede udtræk på 

fødselsdata via projekt ”Data om fødsler”.  

En stor og særlig tak skal lyde fra bestyrelsen til Lone Krebs og Jens Langhoff-Roos for deres mange årige og 

utrættelige indsats med dette arbejde samt DSOGs obstetriske kodegruppe for sparring og input. 

 

Hjemmeside og pressekontakt 
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DSOG`s webmaster Søren Lunde har i det forgangene år med sikker hånd sikret hjemmesidens 

opdateringer og velbefindende, samtidig med vi har udviklet vores Facebook koncept. 

Bestyrelsen har været tiltagende aktiv på Facebook, hvor den har skønnet det relevant. Der er ingen tvivl 

om at DSOG kan have stor nytte af at formidle både holdninger og faglige input på de sociale medier, idet 

rækkevidden er ekstremt stor. Det har været relativt tidskrævende at blogge med de mange indlæg og 

kommentarer der er fulgt med vores indlæg, men vi har fundet det vigtigt at forsøge at svare på alle 

henvendelser for at nuancere debatterne. DSOG’s medlemmer er til hver en tid velkommen til at supplere 

debattrådene med egne kommentarer. Også på Twitter har DSOG`s formandskab haft sin debut. 

 

NFOG 

Som bekendt er DSOG`s formand født medlem af NFOG`s bestyrelse. 

Danmark er i øvrigt flot repræsenteret idet NFOG`s formand fortsat er Karen Reinhold Wøjdemann. 

I løbet af året er der afholdt 2 møder i henholdsvis København og Oslo. 

Derudover skal NFOG i det kommende år afholde NFOG kongres og generalforsamling i Odense. 

Bestyrelsen er overbevist om man med det lokale hold i Odense og et nyt kongrescenter vil lave et 

fantastisk fint møde. 

En stor del af bestyrelsesarbejdet i NFOG har netop fokus på NFOG kongresserne samt øvrige møder, 

herunder NFOG`s Educational Course som i år blev afviklet med stor succes i slutningen af april i 

København. Mødet var velbesøgt og vel tilrettelagt. 

Bestyrelsen beskæftiger sig også i høj grad med at drive NFOG`s tidsskrift AOGS, Acta Obstetricia et 

Gynecologica Scandinavica, hvor vi har lykkedes med at holde en fortsat høj impact factor på over 2. AOGS 

er i løbet af året blevet styrket med en ny Associated editor fra Danmark. Stort tillykke til Thomas Bergholt 

med ansættelsen. 

Herudover har bestyrelsen i NFOG nedsat en ny arbejdsgruppe, der skal arbejde med at etablere en ny 

nordisk elektronisk lærebog i Obstetrik og Gynækologi, her er Niels Uldbjerg udnævnt til tovholder. 

Niels Uldbjerg er herudover også tovholder for NFOG`s Nordiske Guideline Gruppe. 

 

EBCOG 

I EBCOG er Danmark fortsat repræsenteret ved Charlotte Hasselholt Søgaard som repræsenterer DSOG, 

samt Alexander Laschke der repræsenterer DFKO.  

EBCOG har arbejdet intensivt med udarbejdelsen af et postgraduat uddannelsesprogram. Et imponerende 

flot program, som i mange facetter er inspireret af de danske uddannelsesinitiativer, hvori flere danske 

kolleger har deltaget aktivt.  

EBCOG har afholdt kongres i det forgangne år i Paris og DSOG deltager med Formandskabet for at søge at 

udbygge samarbejdet. DSOG har ikke tradition for et tæt samarbejde med EBCOG hvorfor bestyrelsen har 

besluttet at sondere mulighederne for at få dette udbygget. Første skridt er besøg på kongressen i Paris 

med fokus på networking og ideudveksling. 

Fremadrettet vil flere have mulighed for at besøge EBCOG kongresserne, i det NFOG har besluttet at flytte 

de Nordiske kongresser efter 2018, således at de Nordiske kongresser ikke kolliderer med EBCOG 

kongresserne. 

 



6 
 

FIGO 

FIGO arbejdet fylder fortsat en del i bestyrelsen. 

Danmark er repræsenteret i Executive Board ved Anette Tønnes Pedersen, som samtidig også er med i 

FIGO`s Scientific Committee. Anette Tønnes Pedersen skal være med til at arrangere næste kongres i Rio. 

DSOG har via NFOG givet to forslag til nordiske sessioner på næste FIGO kongres og begge forslag er 

accepteret hvorfor NFOG vil være vært ved en session om sectio samt cervixscreening. Bestyrelsen har det 

forgange år søgt at optimere både kendskab og indflydelse i FIGO og finder, at vi i fællesskabet med de 

nordiske lande opnår den stærkeste stemme i FIGO. De to sessioner vi er en del af på den kommende 

kongres er et fint eksempel herpå. 

 

Udpegninger/arbejdsgrupper  

Som vanligt er der sket udskiftningen og udpegninger i løbet af året. 

Bestyrelsen har fulgt en åben linje, så alle poster og udpegninger annonceres på hjemmesiden. 

Nedenfor er nævnt de ny udpegede i det indeværende år: 

Udpegninger: 
 
Promedicin forfatter, juni 2017 
Karin Glavind 
Opdatering af national klinisk retningslinje for transfusion med blodkomponenter, SST, juli 2017: 
Thomas Bergholt 
Associated editor AOGS, oktober 2017 
Thomas Bergholt 
 
 Indstillinger:  
 
Ankenævnet for Patienterstatningen som sundhedsfaglig konsulent i gynækologi, marts 2017 
Erik Søgaard-Andersen 
Arbejdsgruppe vedr. systematisk og struktureret kompetenceudvikling i kirurgi, SST, maj 2017 
Charlotte Søgaard 
 
 

Strategi og udvikling 

Som nævnt i indledningen har bestyrelsen holdt et internat møde i år, og bestyrelsens strategiseminar var 

igen i år dedikeret udviklingen af den strategiske platform for bestyrelsens videre arbejde. 

Denne plan er at finde på DSOG`s hjemmeside, http://www.dsog.dk/visions-og-strategipapir/ 

Strategiplanen tjener som bestyrelsens strategiske fundament, og skal sikre at bestyrelsen har vedvarende 

og målrettet fokus på foreningens kerneområder, herunder en fast styring af de strategiske og konkrete 

målsætninger. Planen er således udover et arbejdspapir også en rettesnor, og et styringsredskab med 

løbende evaluering og justering af målopfyldelse og tidsplaner. 

Herudover tjener strategiplanen det formål at DSOG`s interesse områder står klart. 

Bestyrelsen har et stærkt ønske om at DSOG er proaktive indenfor en lang række af disse områder, 

herunder i sundhedsdebatten, og året har også budt på et stort antal pressekontakter, avisartikler og tv-

http://www.dsog.dk/visions-og-strategipapir/
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indslag. 

Således skal strategiplanen sikre et offensivt fokus. Ikke mindst skal strategiplanen sikre at bestyrelsens 

arbejde er kontinuerligt, således at vi over tid kan lykkes med de processer og projekter som bestyrelsen 

sætter i værk, hvilket strategiplanen understøtter. 

Konkret kan nævnes som en del af DSOG’s strategi og udvikling har det længe været ønsket at samle de 

ledende overlæger samt fagets professorer i hvert sit forum til et årligt møde. Det var derfor glædeligt at 

sammenslutningen af ledende overlæger, LOGO, nu er opstået med Bjarne Rønde som formand og har 

afholdt sine første møder. Ligeledes har fagets professorer afholdt de første fælles møder og etableringen 

af DSOGs professorkollegium er nu en realitet. Professorkollegiet har med Ulrik Kesmodel i spidsen hvis 

vanlig ildhu og engagement har givet et solidt afsæt til dette nye forum. Således er strukturen i DSOG under 

forandring og der er et kontinuerligt behov for at vi løbende tilpasser DSOG som organisation.  

 

På bestyrelsens vegne 

Thomas Larsen 

Formand 

 


