
 

 

To delkursusledere til det specialespecifikke kursus i gynækologisk onkologi søges 

DSOG søger to nye delkursusledere til det specialespecifikke kursus i gynækologisk onkologi. En 

delkursusleder har sammen med den anden delkursusleder ansvar for afvikling af hoveduddannelseskurset. 

De to nuværende delkursusledere har valgt at sige op samtidig for at give mulighed for, at et nyt hold kan 

’sætte’ kursen for kurset. Delkursuslederne refererer til hovedkursuslederen. Øvrige samarbejdspartnere er 

Hovedkursusleder, DSOG’s Undervisningsudvalg (UU), delkursusleder på samme kursus samt andre 

delkursusledere og undervisere. 

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke kursus gynækologisk 

onkologi. Løbende justering af kurset i forhold til indhold, metode og pædagogik. Kursets indhold skal leve 

op til det i målbeskrivelsen nedskrevne: ”Mål: At bibringe den uddannelsessøgende læge grundlæggende 

viden om de til reproduktionsorganerne (genitalia eksterna/interna) hørende præcancroser og 

cancersygdomme inkl. tumor-biologi og genetiske aspekter herunder profylaktiske tiltag. De 

uddannelsessøgende skal specielt trænes i screeningsstrategier samt opstilling af relevant 

undersøgelsesprogram, vurdering af undersøgelses- og behandlingsresultat samt planlægning af 

efterbehandling og kontrol. Endvidere formidles kendskab til principperne i avanceret cancerkirurgi samt 

indsigt i at give information til patient og pårørende om sygdom, behandlingsmuligheder og prognose; 

smertebehandling og palliativ behandling; kræftpakkeforløb, registrering og kodning.” 

Arbejdsopgaver: Delkursuslederne har ansvar for det endelige kursusprogram og står for den praktiske 

afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, forplejning, undervisere, invitation af kursisterne, oplægning af 

kursusmateriale på Blackboard og evaluering af kurset. Delkursuslederne har endvidere ansvar for, at 

kursusbudgettet overholdes, og at der aflægges regnskab. I budgettet er afsat penge til medhjælpertimer, 

så man har mulighed for at få hjælp til det praktiske. 

Kompetencer: Speciallæge i gynækologi/obstetrik med subspeciale i gynækologisk onkologi. Erfaring med 

undervisning og formidling kombineret med et godt kendskab til målbeskrivelsen og organisatoriske evner. 

Start: Første kursus som delkursusleder vil være ved kurset der afvikles 30.10.-01.11.2019 (uge 44).  

For yderligere spørgsmål kontakt: 

De afgående delkursusledere, som er Jan Blaakær (jab@dadlnet.dk) eller Berit Mosgaard 

(berit.jul.mosgaard.01@regionh.dk). De stiller sig  dog til rådighed for de nye delkursusledere med råd og 

vejledning omkring afholdelse af kurset: 

Hovedkursusleder Marie Søgaard (mariesoegaard@dadlnet.dk), eller Formand for Undervisningsudvalget 

(UU) Jeannet Lauenborg (lauenborg@dadlnet.dk), 

Motiveret ansøgning inkl. CV mailes til: formand for UU Jeannet Lauenborg lauenborg@dadlnet.dk 

Ansøgningsfrist: 25. januar 2019 


