Årsrapport EBCOG

Norske representanter for NGF er undertegnede nemlig Arild Kloster Jensen og Knut Hordnes. Rolf
Kirschner har gjennom mange år gjort en stor innsats i det europeiske samarbeidet og er EBCOGs
generalsekretær.
Vårt inntrykk er dessverre at EBCOG fortsatt er litt perifer for mange norske kolleger, noe som er litt
synd fordi organisasjonen spiller en viktig rolle for å på ulike måter å heve kvaliteten i faget i Europa.
For å lese mer om dette se fjorårets rapport i Gynekologen og EBCOGs egne nettsider
www.ebcog.org.
En kort repetisjon
European Board and College of Obstetrics and Gynecology, EBCOG, ble dannet for 23 år siden og er
en del av nettverket av Europeiske Spesialistforeninger, UEMS (Union of European Medical
Specialists) som er basert i Brussel i et eget hus, Domus Medica Europae. Det er tett kontakt med EU
spesielt forbruker – og medisinalmyndighetene, med muligheter til å påvirke både EU Parlament og
byråkrati. I korthet arbeider EBCOG for harmonisering av videre – og etterutdanning av medisinsk
kunnskap og ferdighet. Det er, og har vært, store ulikheter innad i Europa på alle trinn i
kompetanseutviklingen fra grunnutdanning til ferdig spesialitet. EBCOG har særlig konsentrert seg
om fullverdig spesialistutdanning (5,5 år) og avdelingsakkreditering, og NGF har vært aktive i alle
disse årene. For oss har dette medført innføring av både logg-boken og spesialitetskomiteens
avdelingsbesøk, og begge har vært viktige faktorer for kandidatenes rettigheter og kvalitetsutvikling
av utdanningen. EBCOG var delaktig i opprettelsen av ENTOG (nettverket av europeiske LIS) som
organiserer årlig utveksling og vitenskapelige møter, og subsidierer denne 100 %. Harmonisering
fører til bedre spesialistutdanning –de mindre gode utdanningene forsøkes endre til det bedre.
EBCOGs organisasjon ledes av et styre på fem, valgt av Council. I sistnevnte er alle 36
medlemslandsforeninger representert med to delegater, en fra spesialister utenfor institusjon
(«privatpraktiserende») og en fra institusjonshelsetjenesten. Council møtes 2 ganger årlig. De 4
europeiske subspesialitetene innen faget, nemlig urogyn (EUGA), fertilitet (ESHRE), gyn onkologi
(ESGO) og perinatalmedisin (EAPM) er representert.
EBCOG Officers November 30th 2014 - November 2017 er
President: Dr Tahir Mahmood (UK)
President-Elect og kongress president for Paris 2018: Prof Jacky Nizard (France)
Secretary-General: Dr Rolf Kirschner (Norway)
Treasurer: Prof Peter Hornnes (Denmark
Viktige arbeidsområder reflekteres gjennom titlene på komiteer, arbeidsgrupper osv:
Chair Standing Committee on Training and Assessment Dr Angelique Goverde (Netherlands)

Chair Standing Committee on Training Recognition &Training the Visitors Working Group
Prof Juriy Wladimiroff (UK)
Chair EBCOG Examination Standing Committee Dr Rolf Kirschner (Norway)
Director of Examinations Prof Ioannis E Messinis (Greece)
Coordinator for EBCOG Position Statements Prof Allan Templeton (UK)
Course Leader the Training the Trainers Prof Ziva Novak Antolic (Slovenia)
EU Funding Lead Prof André Van Assche (Belgium)
European Uro-Gynaecology Association (EUGA) Prof Stefano Salvatore (Italy)
European Association of Perinatal Medicine (EAPM) Prof Diogo Ayres de Campos (Portugal)
European Society of Gynecological Oncology (ESGO) Dr Frédéric Goffin (Belgium)
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Prof Anis Feki (Switzerland)
President of the Antalya Congress Scientific Committee Dr Rudi Campo (Belgium)
Webmaster Dr Markus Wallwiener (Germany)
European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG) Dr Anna Aabakke (Denmark)
EBCOG Chief Administrator Charlotte Mercer (UK)
Viktige hendelser siste året
Fullstendige referat fra de ulike aktivitetene ligger i EBCOGs egen årsrapport. Mye godt arbeid er
gjort og blir for omfattende å omtale her. En sak bør likevel fremheves:
EBCOG har innført EBCOG europeisk spesialisteksamen og Rolf Kirschner har vært sentral i arbeidet.
Eksamen har to deler, hvor del 1 er såkalt knowledge-based assessment (KBA) med skriftlig eksamen,
mens del 2 er såkalt Objective Structured Clinical Examination (OSCE). Første del foregikk i Torino i
mai 2016 og andre del i november i Norwich, UK. Undertegnede bidro på begge og særlig del 2 var
ganske interessant da bakgrunnen til deltakerne og tilnærmingen til klinikk og pasient kunne være
ganske ulik vår måte. På del 1 besto 45 av 52, men 26 av 36 besto del 2 (noen fikk ikke visa for å
delta på del 2).
Kongresser
I mai år var det EBCOG kongress i Antalya i Tyrkia, en ekstra kongress som kom til i samarbeid med
den tyrkiske foreningen da den ordinære kongress i 2016 ble flyttet fra Istanbul til Torino (se fjorårets
referat). I samband med denne ble det igjen avholdt en skriftlig eksamen, og parallelt ble det avholdt
en i Lisboa. Nå venter OSCE-eksamen for de som besto, i Amsterdam i november.
Neste kongress er i Paris 8-10. mars 2018 se http://www.ebcog2018.org/ Frist for tidlig registrering
er 15/12 og abstrakt frist 31/12.
Deretter er det vår tur nemlig EBCOG i Bergen i 2020. Som nevnt flere ganger tidligere er NFOG
kongressen dette året skjøvet ett år fram i tid for å unngå kollisjon. Jone Trovik er kongresspresident,
Grieghallen blir stedet, og datoene blir 14-16 mai slik at deltakerne får anledning til å oppleve
bergensk 17. mai feiring. Vi ønsker å sette et norsk og nordisk preg på denne kongressen som er den
første av sitt slag i Norden. Da ønsker vi faglige bidrag og tilstedeværelse spesielt fra alle våre
nordiske kolleger!

Knut Hordnes

