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Hvordan bliver man gyn/obs’er
• KBU 1 år – kan ikke forgå på gyn/obs
• Introduktionsstilling i gyn/obs 1 år
• Hoveduddannelse i gyn/obs 4 år
– 6 måneder i kirurgi
– 12 måneder i gyn/obs på perifert sygehus
– 18 måneder i gyn/obs på OUH
– 12 måneder i gyn/obs på perifert sygehus

• Perifere sygehus i regionen: Kolding, Esbjerg,
Aabenraa
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Hvad er gyn/obs?
• Meget varierede opgaver
– Obstetrik og barsel

• Simple og komplicerede fødselsforløb, med varierede
efterforløb

– Gynækologi deles i tre hovedområder: Onkogyn,
urogyn, almengyn
– Desuden mange mindre specialeområder

• Fertilitet, sexologi, PCOS, endometriose, socialobstetrik,
føtalmedicin, Center for Voldtægtsofre, vulvodyni, Center for
Kønsidentitet for transkønnede etc.

• Man kan være generalist på mindre sygehus og
superspecialist på større sygehuse

Hvorfor er gyn/obs spændende?
• Håndgribelige færdigheder, håndværkerfag
• God blanding af kirurgi og medicin
• Man laver diagnostik og behandling selv
– Ultralyd, kliniske undersøgelser, skanninger
– Medicinsk og kirurgisk færdigbehandling af
patienterne

• Patientgruppen er interessant, mange er raske
– Henvender sig pga. livsomstændigheder, eller med
specifikt problem
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Hvordan er arbejdsdagen?
• God blanding af akut og planlagt
– Ambulatorie, vagt og operationsdage

• Nogle gange travlt, andre gange mindre travlt
• Altid en bagvagt til stede
• Tværfagligt samarbejde med andre
personalegrupper
– Jordemødre, sygeplejersker, SOSA, pædiaterer,
organkirurger, urologer, radiologer,
endokrinologer, socalrådgivere etc.

Muligheder efter uddannelse
• Sygehusansættelse i Region Syd
– Vagter, fødsler, blandet ambulatoriearbejde,
kirurgi
– OUH/Svendborg, Aabenraa, Esbjerg, Kolding

• Privat gynækologisk praksis
– Selvbestemmelse over arbejdstider, kun mindre
indgreb

• U-landsarbejde
– Læger uden grænser
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Som uddannelseslæge
• Fokuserede ophold med jordemødre på
fødegangen
• Laparoskopikursus med afsluttende grisekursus
• Elektivt kursus i kirurgi
• Andre kurser i afdelingen
– CTG fosterovervågning, kejsersnit, vejlederkursus,
gynækologikursus

• Medlemskab i DSOG og FYGO med regelmæssige
fyraftensmøder og kurser

Hvordan kommer man i gang?
• Frivillig eller almindelig praktik på gyn/obs
– For at afprøve specialet

• KBU forgår ikke på gyn/obs
– Evt. anden kirurgi eller AP
– Fokuseret ophold på gyn/obs

• Tilmelding til faglige selskaber fx FYGO
– Deltagelse i årsmøder, kurser etc.

• Så meget kirurgi som muligt
• Evt. forskning indenfor gyn/obs
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