
Etterutdanningsprogram for spesialiteten Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 
 
Det er anbefalt fra Legeforeningen at utdanningen i løpet av en femårs periode skal 
inneholde etterutdanningsaktiviteter i et omfang på minimum 50 poeng/år, 300 poeng over 
en femårsperiode. Etterutdanningen har både obligatorisk og valgfritt innhold, fordelt på like 
store deler.  

Obligatorisk innhold 
 
Obligatoriske poeng: 150  
- 100 kurspoeng (1 kurstime = 1 poeng)  

- 50 hospiteringspoeng (1 dag = 10 poeng)  
 

1. Nasjonale kurs/kongress/fagmøter (> 2/periode)  

NGF arrangerer sitt årsmøte i oktober hvert år. Programmet holder god standard og dekker 
bredden av faget. Full deltagelse på årsmøtet vil kunne gi ca 16 poeng. Formøtene for 
forskjellige faggrupper kan også gi kurspoeng. Det bør søkes om godkjenning av årsmøtet og 
formøtene som etterutdanning.  
 
Minst en av de obligatoriske nasjonale aktivitetene i løpet av 5-årsperioden bør være et 
fagspesifikt kurs uten industristøtte godkjent som etterutdanning.  
 
I den grad det skulle være plass på obligatoriske LIS-kurs er disse aktuelle, i tillegg til de 
andre kursene som blir avholdt og som ikke har vært en del av de obligatoriske kursene i (i 
gammel ordning) og hovedsakelig er beregnet på ferdige spesialister. 
 
Arbeidsgruppen foreslår at man lager et nytt 2 dagers etterutdanningskurs som går 
annethvert år og gir en oppdatering på sentrale emner i faget. Innholdet bør dekke emner fra 
gynekologi, obstetrikk og gyn onkologi. Programmet bør variere fra gang til gang og justeres 
ifh til aktuelle nyheter, endringer i retningslinjer osv. Vi ønsker oss at redaksjonene for 
veilederne foreslår aktuelle emner og forelesere. Arbeidsgruppen kan påta seg å arrangere 
første kursrunde, senere kan oppgaven gå på omgang mellom forskjellige miljøer. Vi ser for 
oss at kurset arrangeres i november/desember.   
  

2. Profesjonalitetskurs (2 dager)  

Etter planen fra Legeforeningen skal et profesjonalitetskurs gå over 2 dager (ca 15 timer) og 
være aktuelt for alle leger med spesialistgodkjenning. Aktuelle temaer er 
kunnskapshåndtering, veiledning, jus i medisin, medisin og økonomi, prioritering, 
avvikshåndtering og kommunikasjon. 
Det forventes at Legeforeningen sentralt arrangerer slike profesjonalitetskurs, fordi disse 
kursene vil omfatte alle spesialiteter med noenlunde samme innhold.  
 



For gynekologer i praksis vil årsmøtekurset til Praktiserende spesialisters landsforbund 
kunne dekke innholdet i profesjonalitetskurs og bør søkes godkjent for det.  
 
 

3. Internasjonale kurs/kongresser/fagmøter (> 2/periode)  

Det finnes en rekke aktuelle internasjonale kurs og kongresser. NFOGs kongresser holder 
god standard og dekker bredden av faget. Tilbudet av kongresser er ellers svært stort, og det 
er ikke hensiktsmessig å lage en liste over aktuelle/gode kurs/kongresser da dette vil endre 
seg over tid.  
Minst ett av tellende kurs/kongresser skal være arrangert av internasjonal fagmedisinsk 
forening. 
Kurspoeng gis fortrinnsvis for deltagelse på kurs/kongresser som kan vise til godkjenning for 
CME-poeng. 
Man vil vanligvis få 6-8 kurspoeng for en dag på kongress.  

4. Hospitering (> 5 dager/periode) 

Hospitering kan skje innenfor eget fag, i en annen institusjon i Norge eller i utlandet for faglig 
oppdatering og påfyll fra kolleger med særskilt kompetanse. Det vil også være relevant med 
hospitering innenfor et annet fag (f.eks. anestesi, pediatri, radiologi, allmennmedisin). 
 
Hospitering bør så langt det lar seg gjøre være sammenhengende over tid, og med 
tjenestetid på dagtid ved aktuell avdeling for størst mulig faglig utbytte.   
 
En dag hospitering teller 10 timer, og maksimalt antall med tellende hospitering for en 
periode er 50 timer.  



Valgfritt innhold 

 
Valgfritt innhold forutsettes å dekke ca 150 timer i løpet av en femårsperiode.  
Dette kan bestå av:  
 

1. Internasjonale og nasjonale kurs /kongresser/ møter  

Det vises til aktuelle avsnitt om kurs/kongresser i obligatorisk del. 

2. Forskning, undervisning, referee arbeid  

• Forskning: Maks 100 poeng (Førsteforfatter av abstrakt til kongress eller poster: 
Maks 40 poeng; 1 abstrakt= 20 poeng; Vitenskapelig artikkel: Maks 100 poeng (første 
eller sisteforfatterskap: 50 poeng, annenforfatter 30 poeng, medforfatter 20 poeng)  

• Undervisning: Maks 40 poeng (originalforelesning: 20 poeng) 

• Referee: Maks 9 poeng (3 poeng / artikkel). 

• Her bør det legges til flere aktiviteter med poengberegning (dette må Legeforeningen 
gjøre felles for alle spesialiteter) 

o veiledning av doktorgradskandidat 
o doktorgradsopposisjon (spesifisert ifh til rolle i komiteen),  
o veiledning av legestudent på studentoppgave  
o sensur av legestudentoppgaver  
o sensur av masteroppgaver ved relevante fagfelt 

3. Kvalitetsarbeid og utarbeidelse av faglige retningslinjer og prosedyrer 

Arbeid med nasjonale eller lokale retningslinjer regnes med time for time. Maksimalt kan 
dette utgjøre 20 timer per periode.  

4. Hospitering  

Det vises til forrige avsnitt om obligatorisk utdanning for nærmere beskrivelse av 
hospitering.  

5. Interne fagmøter, inkludert internundervisning  

Egne bidrag til innlegg i interne fagmøter og internundervisning teller med time for time.  

6. E-læringskurs med test og artikkel lesning med online spørsmål for kontroll  

E-læringskurs med test: Maks 30 poeng (1 time=1 poeng)   

Artikkel lesning med on-line spørsmål: Maks 30 poeng (artikkel = 1 poeng) 
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