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Utbildningsprogram  för  
Subspecialisering  i  

Reproduktionsmedicin  

Kjell  Wånggren
Kurs  i  reproduktionsendokrinologi  &  infertilitet

Lejondals  slott  26  april  2017

Bakgrund

• Alla  gamla  IVF-pionjärer  pensioneras  
• Dåligt  med  nyrekryteringen
• Få  utbildningsplatser
• Behov  av  kvalitetssäkrad  utbildning  

• Arbetsgrupp  inom  Fert-ARG  /  SFOG
• Subspecialitet  i  Reproduktionsmedicin
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Behov  av  specialister  i  
Reproduktionsmedicin

• Utbildning  av:

– ”IVF-läkare”
– Reproduktionskirurger
– Distansstimulerare
– Andra  infertilitetsspecialister

• Minst  fem  utbildningsplatser  per  år

Arbetsgrupp

Stefan  Arver
Erik  Bjurulf
Inger  Bryman
Barbro  Friden  
Margareta  Fridström
Julius  Hreinsson
Per-Olov  Jansson
Kjell  Wånggren

Inventering  av  andra  
utbildningsprogram

SFOG  Subspecialisering  i  
Gynekologisk  tumörkirurgi  med  cancervård

RCOG  Subspceciality  training  in  Reproductive  
Medicine  2  +  1  year
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ESHRE  /  EBCOG  /UEMS

Subspecialist  training  program  in  
Reproductive  Medicine  >  2  years

Utformning  av  ett  svenskt  
utbildningsprogram

Subspecialiseringsprogram  
SFOG/EBCOG/ESHRE

• Bredare  utbildning,  inte  bara  IVF
• Utbildning  vid  multidiciplinära  centra
• Del  av  utbildningen  vid  privata  enheter
• Uppbyggnad  av  nätverk
• Planering  av  kurser

Krav  för  utbildning  till  subspecialist  
i  Reproduktionsmedicin

• Specialist  i  Obstetrik  och  Gynekologi
• Godkänd  utbildningsplats
• Bred  utbildning  under  minst  2  år
Reproduktions  kirurgi,  Endokrinologi,  Andrologi
Ultraljudsdiagnostik,  Reproduktionsbiologi,
Genetik,  Rådgivning  och  psykologi,  
Antikonception

• Handledare
• Utbildningsbok  
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Allmänna  krav  på  Utbildningsenhet

• Tillräcklig  kompetens  inom  specialiteten
• Etablerat  samarbete  med  angränsande  
specialiteter

• Samarbete  andra  specialister  
• Tillräcklig  klinisk  verksamhet
• Tillräckligt  med  personal
• Bibliotek,  laboratorium  etc.
• Erforderlig  kompetens  för  forskning  

Specifika  krav  på  Utbildningsenhet

• Expertis  inom  endokrinologi  och  infertilitet
• Etablerat  program  för  assisterad  befruktning
• Laparaskopisk  och  hysteroskopisk  kirurgi
• Andrologi  /  urologi  /  samarbete
• Program  för  gametdonation  /  samarbete
• Samarbete  endokrinolog
• Adekvat  service  för  PAD
• Möjligheter  till  forskning  

Utvärdering  av  utbildningen
• SFOG/ESHRE/EBCOG  utfärdar  tillstånd
• Baserat  på  generella  och  speciella  krav
• Examinatorer  utses  av  SFOG
• Examination  grundas  på:
– Deltagande  i  kurser  rek.  av  SFOG,  EBCOG,  ESHRE
– Ifylld  utbildningsbok
– Refereegranskade  publikationer

• Representant  från  EBCOG  kan  delta  som  observatör
• Utbildningscentra  kan  begära  ett  besök  av  EBCOG    
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Genomförande
• Programmet  godkänt  av  SFOG  2007

• Utnämning  av  kontaktpersoner
”Studierektorer”
– Nätverk  mellan  olika  specialiteter-enheter

• Anordnande  av  utbildningsenheter  och  
utbildningsplatser

– av  Verksamhetschefer
• Ansökan  till  EBCOG/ESHRE  
• Examinationskommitté  utses  av  SFOG
• Kurser  i  Reproduktionsmedicin
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Utbildningsenheter
Ort Kontaktpersoner

• Göteborg Ann  Thurin-Kjellberg
• Linköping   Elizabeth  Nedstrand
• Malmö-Lund Britt  Friberg
• Stockholm   Kenny  Rodriguez-Wallberg
• Umeå Nils-Gunnar  Solensten
• Uppsala Johannes  Gudmundsson
• Örebro (Anna  Wistrand)

Examinationskommitté  

SFOG:s  Utbildningssekreterare
Professor  Ellika  Andolf
Danderyds  sjukhus

Fert-ARG:s  Ordföranden  
Docent  Kjell  Wånggren
Karolinska  Universitetssjukhuset
Eller  av  denne  delegerad

Blankett  för  anmälan  
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Blankett  för  ansökan  om  examen

Nuläget  för  utbildningsprogrammet
• Nio  läkare  är  under  subspecialisering

Tre  vid  Karolinska  Universitetssjukhuset,  Stockholm
Tre  vid  Akademiska  sjukhuset,  Uppsala
En  vid  Universitetssjukhuset,  Örebro
En  vid  Skånes  Universitetssjukhus,  Malmö
En  vid  Universitetssjukhuset,  Linköping

• Tre  ansöker  om  utbildningsstart

Tio  examinerade  subspecialister  

Fyra  Reproduktionsmedicin,  Sahlgrenska,  Göteborg

En,  IVF-kliniken,  Falun

Två  ,  Reproduktionscentrum,  Akademiska  sjukhuset,  
Uppsala

Två,  Reproduktionsmedicin,  Karolinska,  Stockholm

En,  IVF-kliniken,  Falun

En  RMC,  SUS,  Malmö
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Två  utbildningscentra  blev  
ackrediterade  av  ESHRE  2013

Reproduktionscentrum
Akademiska  Sjukhuset  Uppsala

Reproduktionsmedicin  
Karolinska  Universitetssjukhuset
Huddinge  /  Stockholm

Genomförd  Visit  1
Reproduktionscentrum,  Akademiska

sjukhuset  Uppsala  16-17  september  2013

Alan  Templeton Roy  Farquartson

Genomförd  Visit  2
Reproduktionsmedicin,  Karolinska

Universitetssjukhuset,  Stockholm,  18-19
september  2013
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Totalt  13  ackrediterade  centra
Land Stad Centra Giltig  tom
Belgium Brussels Universitair  Ziekenhuis  Brussel  (VUB) 31/12/2014
Belgium Leuven University  Hospital  Gasthuisberg 31/12/2015
Greece Athens First  Department,  University  of  Athens 31/03/2019
Greece Larissa University  Hospital  of  Larissa 30/09/2017
Greece Thessaloniki    Aristotle  University  of  Thessaloniki 30/09/2020
Italy Milano Humanitas  Research  Hospital 31/03/2020
Slovenia Maribor Hospital  Univerzitetni  Klinicni  Maribor 30/11/2015
Spain Alicante Instituto  Bernabeu  for  Reproductive  Medicine 30/06/2016
Sweden Stockholm  Karolinska  Universitity  Hospital 31/12/2015
Sweden Uppsala Uppsala  University  Hospital 31/12/2018
Switzerland  Basel Basel  University  Hospital 31/07/2016
Turkey Ankara Hacettepe  University  Hospital 31/12/2013
Turkey Istanbul University  Hospital  School  of  Medicine 31/12/2014

Vidare  arbete

Samordning  av  utbildningen  av  SFOG/Fert-ARG

Uppdatering  av  de  lokala  ”Studierektorerna”

Nomineras  av  Verksamhetschef

Formell  Utnämning  av  SFOG/Fert-ARG

Kjell  Wånggren 26

Individuellt  utbildningsprogram

• Tjänstgöringar  
– Placeringar  
– Omfattning  
– Tidsplan  när-var

• Kurser  utbildningar
– Ämnen
– Omfattning
– Tidsplan

Kjell  Wånggren 27
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Vidare  arbete  2

EBCOG/ESHRE ackreditering  av  övriga  
utbildningscentra  

På  gång:
• Reproduktionsmedicin,  Sahlgrenska,  
Göteborg

• RMC,  SUS,  Malmö

Kurser  i  Reproduktionsmedicin
samordning  SFOG/Fert-ARG

Kjell  Wånggren 28

Länkar

http://www.eshre.eu/Accreditation-and-
Certification/Center-accreditation-of-subspecialist-

training.aspx

https://www.sfog.se

Tack!


