
   

Godkendte timetal fra Vurderingsudvalget 
Kriterium 1c og 1d. 

Gynækologi/Obstetrik 
 
 
Generelt: 

• Obligatoriske og interne kurser kan ikke tælles med i time-tallet. For ansøgere 
efter ny ordning vil der således være en del kurser, man har deltaget i, som 
ikke tæller med ! Eksempler: 1) en del amter har arrangeret kurser ved centre 
for kompetenceudvikling. Kurserne er i EKG-tolkning, praktisk rheumatologi 
o.m.a. Disse kurser er oftest obligatoriske. Andre amter arrangerer kurserne 
via regionens lægelige videreuddannelsessekretariater. Kurserne tæller ikke 
med. 2) Kurser, der arrangeres af afd. som en del af ens intro-udd. er ikke 
tællende.  

• En del ansøgere har været på fagrelevant kursus eller kongres i udlandet eller 
evt. deltaget i workshops i udlandet. Vurderingsudvalget tager stilling i de 
enkelte tilfælde efter konkret ansøgning. Tilsvarende gælder for ansøgere, hvis 
uddannelse ikke er foregået i Danmark.  

• Har kurset CME-point, er det CME-point-antallet, der skal anføres. CME-
pointene omregnes til timer (1:1) 

 
 
Nedenfor følger det timetal, Vurderingsudvalget har givet for udvalgte kurser. 
Listen er således historisk. Listen er ikke udtømmende, og 
kurser ænderer regelmæssigt navn, indhold og timetal. Det 
anførte timetal er derfor udelukkende vejledende. 
Det er kursusbeviset for det enkelte kursus, Vurderingsudvalget benytter til at vurdere 
timetallet. 
 
Kursets navn Godkendt timetal * Kommentar
FYGO-kurser Anført på kursusbeviset  
FYGO internat Anført på kursusbeviset  
DSOGs efterårsmøde Anført på kursusbeviset 

eller efter vurdering 
 

PhD-kurser Anført på kursusbeviset ** 
   
Akut pædiatri, DADL 0  
ALSO 16  
Antibiotika – god klinisk anvendelse. IRF 7  
Antibiotikaterapi. Fællesudvalget 12  
Basal genoplivning. (div. sygehuse) 0  
Basal kirurgisk teknik. YDK 8  
Basal laparoskopi. YDK 8  
Basal laparoskopisk kursus. YL kirurger 7  
Basal operativ hysteroskopi. Glostrup. 4,5  
Basal ultralyd. DUDS, Herlev 18  
Basalt fertilitetskursus, Organon 0  
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Biomarkers and preterm delivery. NANEA 
2004 

7  

Børn og unge gynækologi, Novo 12  
C. testis – c. ovarii. Diagnostik og behandl. 
Dansk Foren. f. Onkoradiologi 

3  

Den akutte medicinske skadestue. DADL 0  
Endometriose. Fællesudvalget 6  
Forhandlingsteknik, korte kursus. DADL 3  
Forskning – hvordan kommer jeg rationelt 
igang ? Lægeforeningen 

7  

Graviditet – hvad må man. Fællesudvalget. 12  
Graviditet – komplik. og sygelighed. 
Fællesudvalget 

12  

Gynækologi anno 2001. Fællesudvalget 12  
Gynækologi i almen praksis. HL 12  
Gynækologiske infektioner. Fællesudvalget 12  
Hormoner og menopause. Århus LKF 6  
Hvordan bliver en god kliniker bedre ? 
Fællesudvalget. 

12  

Intensivt grundkursus i infertilitet. Organon 0  
Introduktion til SPSS. SPSS Holte/Århus 14  
Kardiovask. farmakol. Fællesudvalget 0  
Kardiovask. farmakologi. IRF 0  
Klimakteriet – hormoner og osteoporose. 
Fællesudvalget 

12  

Klinisk elektrokardiologi. Lægeforeningen. 0  
Klinisk Farmakologi, Fællesudvalget 0  
Konfliktløsning. Fællesudvalget 0  
Kursus i præhospital indsats. 
Beredskabsstyrelsen 

0  

Kursus samt certificering i STAN. KAS 
gentofte 

0  

Obligatoriske kurser 0  
Obstetrisk doppler ultraljud. MAS. 24  
PCO – en gyn eller endokrinol lidelse ? 
Fællesudvalget 

6  

Perinatal medicin. Fællesudvalget 12  
Praktisk endokrinologi. DADL 7  
Praktisk gynækologi – den gynækol. 
patient. Lægeforeningen 

7  

Praktisk gynækologi, DADL 7  
Praktisk infektionsmed., DADL 0  
Praktisk kardiovask. farmakol., DADL 0  
Praktisk mikrobiol. og antibiotikaterapi. 
DADL 

7  

Praktisk neurologi, DADL 0  
Praktisk obstetrik, DADL 7  
Praktisk obstetrik. Lægeforeningen 7  
Praktisk væske- og elektrolytbehandling, 7  
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DADL 
Seminar om perineale bristninger efter vag. 
Fødsel. Skejby. 

8  

Småkirurgi og sårbehandling. 
Vestsjællands LKF 

0  

STAN. Neoventa medical 0  
Strålehygiejne og beskyttelse.  0  
Tarmkirurgi. Storstrøms amt. 5  
Tillidsmandskurser. 0 *** 
Tumorbiologi og klinisk onkologi. 
Finsenslab., RH 

28  

Ultralydsscanning i gynækologi og 
obstetrik. Fællesudvalget 

12  

Voldtægt – hvordan håndterer vi det ? 
Århus LKF 

3  

   
   
   
   
   
 
*: Timetallet er vejledende. Af kursusbeviset fremgår generelt, hvor mange timer 
kurset har varet. Der fraregnes – efter vurdering - ofte 1 time i timetallet (frokost, 
pauser m.m.). Er der tale om CME-point på kursusbeviset, er 1 CME-point = 1 time. 
 
**: Efter erhvervelse af PhD-graden er kurset kun time-tællende, såfremt kurset ikke 
indgår i den opgørelse af kursusaktivitet, som er anført på opgørelsen til universitetet. 
Der skal således være tale om et ”ekstra” kursus, som er taget så PhD-kursus-
timetallet når ud over hvad der påkræves for erhvervelsen af PhD-graden. 
 
***: Tillidsmandskurser kan være tællende under et andet kriterium. 
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