
Subspecialisering i fetomaternell medicin 
 

Dr Ylva Carlsson den 30 maj 2016: Det pågår ett arbete med att utveckla 
en subspecialisering i fetomaternell medicin. Redan 2008-2010 påbörjades 

ett arbete kring detta, men de planerna lades ned av olika skäl, men nu 

har en ny grupp startat upp arbetet igen. Gruppen består av 

representanter från landets universitetssjukhus samt från Falun och Luleå. 

Arbetet är sanktionerat av SFOGs styrelse, Perinatal-ARG samt 

utbildningsnämnden och man har fått medel till arbetet från 

Stiftelsen/PNQ-F. Anledningen till att man startat arbetet är att man har 

sett ett ökat behov av organiserad fortbildning för att höja nivån på 

svensk obstetrik. I våra grannländer finns subspecialisering i perinatal 

medicin i Finland (2 år), fetalmedicin i Danmark (2 år), ingen 

subspecialisering i Norge eller Island. När det gäller ACOG och RCOG finns 

subspecialisering i Fetal Maternal Medicine (3 år). Bakgrunden till att man 

ser ett behov av subspecialisering är bland annat att den medicinska 
utvecklingen när det gäller möjligheter att bli gravid när man är sjuk eller 

äldre har ökat, fostermedicinska utvecklingen går snabbt framåt och att 

Sverige är till ytan stort men glest befolkat vilket innebär att många 

förlossningsenheter är relativt små och där komplikationer av det skälet är 

mer sällsynta vilket kräver bättre formell utbildning för att kunna hantera 

olika situationer. Syftet med en subspecialisering är således att öka 

kompetensen över landet och att den som genomgår programmet skall 

kunna föra vidare sina kunskaper och verka som senior rådgivare inom sin 

enhet. Subspecialiseringen skall vara till för och intressant för alla färdiga 

specialister som arbetar på en enhet med akut obstetrisk verksamhet. För 

obstetriker som inte genomgår denna subspecialisering skall det finnas ett 

fullgott utbud av vidareutbildningskurser inom SFOGs regi. Man ser vidare 
en stor nytta av att inom ramen för subspecialiseringen verka inom både 

universitetssjukhus och icke-universitetssjukhus och önskar verka för att 

ett ömsesidigt utbyte sker. 

Definition av subspecialisering i fetomaternell medicin. Personen är 

specialist i obstetrik och gynekologi och har därtill ytterligare teoretisk 

och praktisk utbildning i: 

 Detaljerad riskbedömning före, under och efter graviditet 

 Antenatal diagnostik av majoriteten av fetala och maternella tillstånd 

under graviditet varav vissa kräver invasiva åtgärder 

 Handläggning av högriskfall under graviditet, förlossning och puerperiet 

 Kvalitetssäkring och uppföljning av resultaten 

Syfte: Syftet är att säkra framtida professionell ämneskompetens och 

integration i landet och därmed långsiktigt förbättra den fetomaternella 
vården. 

Utbildningsprogrammets teoretiska upplägg roterar över två år, vilket 

innebär att det tar minst två år att genomgå programmet, men 

rekommenderas vara färdig inom 4 år. 



 


