
Obstetriskt doppler-ultraljud 

Kursledare: Överläkare Jana Brodszki 

Föreläsare: Prof. Karel Marsál, Prof. Edgar Hernandez Andrade, Prof. Saemundur Gudmundsson, Ing. 
Per-Åke Olofsson, öl Jana Brodszki, öl Gisela Ghosh, biomed analytiker Ann Thuring Jönsson 

Tid: 27 – 29 januari (mån – ons v 5) 2020 

Kursort: Skånes Universitetssjukhus i Malmö 

Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi samt ultraljudsbarnmorskor 

Program: Föreläsningar om fysik och teknik samt biologiska effekter av ultraljud. 

Information om vågformsanalys samt felkällor vid Dopplerregistrering. Undersökning av arteria 

umbilicalis och arteria uterina. Redistribution av fetal cirkulation vid syrebrist. Intrakardiell samt 

venös Doppler. Color och power Doppler. Klinisk applikation. Falldiskussioner.  Sex timmar praktisk 

träning i små grupper. 

Mål med kursen: Registrera uteroplacentärt och fetalt blodflöde samt kunskap om handläggning 

utifrån resultaten. 

Examination: Baserad på aktivt deltagande i falldiskussioner och praktisk träning. 

Kursavgift: 10 000 kr exkl. moms 

Kontaktperson: Ann Christine Andersson (kurssekreterare) (ann-c.a@hotmail.com) 

 

Klicka här för ANMÄLAN 
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Ultraljudsundersökning inom abortverksamhet för barnmorskor 

Kursledare: Med dr Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton 

Språk:  Svenska 

Kurstid: 9-10 mars 2020 

Kursort: Skånes universitetssjukhus i Malmö, Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47 

Avsedd för: Barnmorskor som jobbar inom abortverksamhet. Även barnmorskor som är intresserade 

av ultraljudsundersökning i tidig graviditet är välkomna. Inga ultraljudsförkunskaper krävs.  

Obligatoriskt med namngiven examinerad handledare i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och 

gynekologi och godkännande av klinikchefen. Barnmorskor som söker skall ha minst 1 års erfarenhet 

av dagligt arbete med aborter. 

Antal deltagare: 14 

Program: Kursen ges i form av föreläsningar samt gruppövningar. Kursen innehåller teoretiska 

föreläsningar om anatomi, ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, ultraljudsfynd i tidig 

graviditet vid normal graviditet, graviditetlängdsuppskattning, avvikande ultraljudsfynd, 

missfallsdiagnostik och etik. Två halvdagar av kursen är avsedda för praktiska övningar på en 

ultraljudsdocka samt auskultation med hands-on inom abortverksamhet. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt ultraljud för att 

systematiskt undersöka kvinnor i tidig graviditet inom abortverksamhet, optimera bild och datera 

graviditet t o m v 8+6 samt identifiera avvikande ultraljudsfynd. 

Examination:  Efter genomgången kurs, godkänd tenta, godkänd examination av handledare och 

godkänd logg-bok med 50 fall, erhålls certifikat. Målet är att uppnå examination inom ett år efter 

avslutad kurs. Alla moment ska vara godkända av kursledningen för att erhålla certifikat. 

Kursavgift: 13 500 kr exkl. moms  

Kontaktperson vid fulltecknad kurs samt frågor kring anmälan och kursen: 

ligita.jokubkiene@med.lu.se 

 

Klicka här för ANMÄLAN  

mailto:ligita.jokubkiene@med.lu.se
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Förlossningsskador: Perineala och levatorskador – diagnostik och 
handläggning inklusive akuta och sena komplikationer 

Kursledning: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene 

Kurstid: 17-18 mars 2020 

Kursort: Skånes Universitetssjukhus Malmö, Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5  

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi 

Antal deltagare: 25 

Program: Föreläsningar: viktiga aspekter inom bäckenbottenanatomi innan och efter förlossningen; 
bäckenbottenfysiologi och funktion; bäckenbottendysfunktion inklusive sexologiska aspekter; 
utredning av förlossningsskador med fokus på levatorskador; diagnostik och konservativ samt 
kirurgisk behandling av akuta och sena komplikationer av förlossningsskador; ultraljudets roll i 
utredning av förlossningsskador inklusive levatorskador; undersökning av normal 
bäckenbottenanatomi, inklusive tre-dimensionellt ultraljud (Voluson och BK); dynamisk 
ultraljudsundersökning; rikligt bildmaterial; fall-presentationer; demo/live scan av patienter med 
normal bäckenbottenanatomi samt med förlossningsskada mm. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bäckenbottensanatomi och bakgrund till 
diagnostik och åtgärd av förlossningsskador och utredning samt åtgärd av akuta och sena 
komplikationer inklusive levatorskador. 

Examination: Sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarier och praktiska övningar. Skriftlig 
examination sker i slutet av kursen. 

Kursavgift: 10 000 kr exkl. moms 

Kontaktperson vid frågor eller fullbokad kurs mejla till:  ligita.jokubkiene@med.lu.se 

 

Klicka här för ANMÄLAN 
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Endometrios 

Kursledning: Said Makari, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö, Johanna Nordengren, överläkare, 
SUS Kvinnosjukvård Malmö 

Kurstid: 25-27 mars 2020 (ons-fred v13). 

Kursort: Skånes universitetssjukhus Malmö, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms Gata 5 Malmö 

Avsedd för: 35 specialister i obstetrik och gynekologi, och vi ser gärna sökande från team med 
läkare/sjuksköterska/fysioterapeut/kurator. 

Program: Endometrios- Definition, etiologi, patogenes. Diagnostik inkluderande anamnes, 
högspecialiserat ultraljud, MRI. Smärtfysiologi samt smärtbehandling och smärtrehabilitering. 
Medicinsk och kirurgisk behandling. Komplementära behandlingar. Tonårsendometrios. Endometrios 
och infertilitet. Falldiskussioner med egna fall. Principer för organiserat omhändertagande av kvinnor 
med endometrios.  

Examination:  Examination sker kontinuerligt genom interaktiva diskussioner samt falldiskussioner. 

Mål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna handlägga patienter med endometrios. De 
förväntas även kunna bedöma vilka fall som är lämpliga att remittera till endometriosspecialist för 
konsultation eller fortsatt handläggning 

Kursavgift: 10 800 kr exkl. moms, lunchmåltider, kaffe samt kursmiddag ingår i kursavgiften  

Kontaktperson: Said Makari saidmakari@gmail.com (Kursansvarig) 

 

Klicka här för ANMÄLAN  
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Andrologi, manlig reproduktion och könsdysfori 
 
Kursledning: Mats Holmberg och Lars Björndahl. Svensk Andrologisk förening i samarbete med 
ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
Kurstid: 26-27 mars 2020, tors-fre v 13 
 
Kursort: Stockholm 
 
Avsedd för: ca 25 specialister i obstetrik och gynekologi med kliniskt/vetenskapligt intresse för 
andrologi, manlig reproduktion och/eller könsdysfori. Även barnmorskor och andra yrkesgrupper 
som hanterar dessa ämnen i sin vardag. 
 
Program: Utredning, behandling och fertilitetsaspekter av sexuella dysfunktioner hos män (erektil 
dysfunktion, låg lust, för tidig utlösning m.m.), hypogonadism - Klinefelters syndrom, Kallmans 
syndrom, XX-män m.fl. och dess behandling. Missbruk av anabola steroider. Det metabola 
syndromet. Det avvikande spermieprovet – labanalys och utredning av mannen. Manlig infertilitet 
och dess påverkan på det allmänna hälsotillståndet. Könsdysfori – Historik, utredning, behandling 
och fertilitetsaspekter, sexualitet och graviditet.  
 
Mål: Att skapa förutsättningar för att kunna möta de specifikt manliga problem som är kopplade till 
sexualitet och reproduktion samt att öka kunskapen om transmäns och transkvinnors speciella behov 
i den gynekologiska vården. 
 
Examination: Sker kontinuerligt genom interaktiva diskussioner samt falldiskussioner.  
 
Kursavgift: 8 000 kr exkl. moms (i kursen ingår fika samt 2 luncher). 
 
Kontakt: mats.holmberg@sll.se; lars.bjorndahl@sll.se 
 
 

Klicka här för ANMÄLAN  

mailto:mats.holmberg@sll.se
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Hysteroskopi  
 
Kursledning: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Pasi Bauer,   
 
Kurstid: 1-3 april (on - fr v 14 ) 2020  
 
Kursort: Skaraborgs sjukhus i Lidköping.  
 
Avsedd för: 12 specialister i obstetrik och gynekologi.  
 
Program: Huvudvikten lagd vid praktisk träning och ”hands on” demonstrationsoperationer. 25 
patientoperationer planeras. Korta föreläsningar om teknik, instrument, indikationer, komplikationer 
och utvecklingsaspekter inleder kursen på onsdag fm. Resten av kursen är sedan praktisk. Bipolär 
teknik används. Kursdeltagarna får aktivt vara med ”hands on” vid såväl diagnostik som mer 
avancerad operativ hysteroskopi – extirpationer, resektioner av polyper, myom, septa samt 
endometrieresektioner (TCRE) vid behandling vid menorragi.  Genomgång av allehanda instrument 
och diatermi av olika fabrikat. Handledd träning i torrlab.  
 

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna med skilda praktiska aspekter som 

indikationer, teknik, klinisk bild och komplikationer vid hysteroskopi samt självständigt kunna utföra 

både diagnostisk och operativ hysteroskopi på ett säkert sätt. 

Examination: Fortlöpande teoretisk och praktisk examination under kursens gång. 

Kursavgift: 6 640 kr exkl. moms.  

Socialt är både onsdagens och torsdagens kvälls-aktiviteter inplanerade.    

Kontaktperson: p-g.larsson@vgregion.se, tel 0500 - 43 14 45, 0702-459820 

 

Klicka här för ANMÄLAN  
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Kolposkopi och cervixcancerprevention – utredning och behandling av 
kvinnor med atypiska screeningprover 

Kursledare: Cecilia Kärrberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Övrig lärarstab: Maggie Cruickshank, Professor Aberdeen, Björn Strander, Göteborg Henrik 
Edvardsson Karlstad, Kristina Elfgren Stockholm, Thomas Rådberg Göteborg, Margareta Goop 
Göteborg.  

Kurstid: 20-22 april 2020 (måndag till onsdag vecka 17)  

Kursort: Göteborg – för lokal, kontakta kursledningen.  
 
Workshop 23 april – separat anmälan till denna dag  
(Kräver minst 15 deltagare): Fördjupning: instrumentövningar, fotodokumentation, träning på 
behandling på modell, tolkning av kolposkopibilder, tips och tricks.  

Avsedd för: 32 specialister i obstetrik och gynekologi 

Program: Tonvikt på kolposkopi samt klinisk handläggning av cytologiska atypier och persisterande 
HPV-infektion enligt det nationella vårdprogrammet. Gruppövningar med bildvisning, rikligt 
bildmaterial. Indikation för behandling resp. exspektans. Genomgång av screeningorganisation och 
vårdprogrammet. Krav på utredande enhet. Vaccination. Epidemiologi.  

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna handlägga dysplasiutredningar 
enligt nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention, inklusive kolposkopi. 

Kursavgift: 9000 SEK exklusive moms    
Inkluderar luncher, fika och middag första kvällen. Logi + frukost finns till rimliga priser.  

Workshop:  3 000 exkl. moms, inkluderar lunch och fika  

Kontaktperson: Kurssekreterare Mia Westlund, mia.westlund@rccvast.se 

 

Klicka här för ANMÄLAN 

Klicka här för ANMÄLAN TILL WORKSHOP  
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Påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud 

Kursledning: Elisabeth Epstein, Malin Brunes, Nina Betzler 
 
Tid: 27-30 april 2020 
 
Kursort: Stockholm, Södersjukhuset 
 
Avsedd för: Specialister inom obstetrik och gynekologi med god ultraljudsvana och med intresse av 
gynekologiskt ultraljud. 
 
Max antal deltagare: 40 
 
Program: Kursen är en teoretisk påbyggnadskurs inom gynekologiskt ultraljud. Kursen efterföljs av en 

frivillig möjlighet till examination på second opinion nivå inom gynekologiskt ultraljud. 

Föreläsningarna kommer bland annat att täcka in: undersökningsteknik, nya tekniker (3D, elastografi, 

kontrast), uterusmissbildningar, adenomyos/ djup endometrios, myom/sarkom, ultraljudets roll vid 

olaga blödningar, IETA klassificering vid bedömning av endometriet, screening/ incidentella fynd, 

ultraljud hos den infertila patienten, bäckenbotten ultraljud, ultraljud vid gynekologiska infektioner, 

buk ultraljud, ultraljud vid staging av gynekologisk cancer, IOTA klassificeringen, ultraljud vid 

adnexresistenser, ovanliga adnexresistenser/ icke ovariella bäcken resistenser, mellanålsbiopsier och 

dränage. OBS! En del föreläsningar kommer att hållas på engelska. 

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna uppnå second-opinion kompetens inom 

gynekologiskt ultraljud genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar på hemmaplan, loggbok 

och tentamen. 

Examination: Loggbok och skriftlig tentamen?  

Kursavgift: 15 000 kr exkl. moms. Inklusive examinationsavgift. 
 
Kontaktperson: kliniksekreterare, katarina.styrud@sll.se 
 

 

Klicka här för ANMÄLAN  
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Hållbar vård - ledare och läkare tillsammans för arbetsmiljö och patient 

Kursledning: Anamaria Whitmer Jacobsson specialistläkare Ob/Gyn, POS ARG; Peter Jacobsson leg. 

psykolog, leg psykoterapeut; Fredrik Bååthe PhD/Medicine Doktor 

Målgrupp: Specialister i obstetrik och gynekologi samt chefer/ledare inom kvinnosjukvården 

Max antal deltagare: 30 (kursen genomförs ej med mindre än 20 deltagare)  

Samsökande bestående av chef/ledare och specialistläkare kommer att prioriteras. Alla enskilda 
läkare och ledare är naturligtvis också mycket välkomna.  
 

Kurstid: 27-30 april (mån-tors, v 18) 2020 

Kursort: Internat på Löftadalens folkhögskola och närliggande B&B, Åsa (på västkusten I havsmiljö) 

Program: En upplevelsebaserad utbildning fokuserad på hållbar arbetsmiljö, kommunikation, 
arbetsglädje, patientsäkerhet och inre balans. Föreläsningar, praktiska övningar och reflektioner. 
Introducerar deltagaren till praktisk tillämpning av komplexitetsteori, mindfulness och presenterar 
valda delar av den senaste relevanta neurovetenskapliga forskningen. Fördjupar kunskap om 
utbrändhet- engagemang och organisatorisk (r)evolution. Meditationsövningar lärs ut och tränas; 
andra kurskomponenter är interaktiva dialoger, ’non-violent communication’, och tillitsbaserad 
psykosocial arbetsmiljö. Övningar i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i 
grupp och individuellt. För mer information se: http://www.claritatisab.com/new-page-1 

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna tillämpa praktiska verktyg och 

forskningsbaserade förhållningssätt för ett mer hållbart arbetsliv, öka patientsäkerhet, förebygga 

utbrändhet samt öka empati, arbetsglädje och personlig tillfredsställelse. Att erbjuda ett forum för 

nationellt kollegialt stöd och ökande organisatorisk mognad. 

Examination: Kontinuerligt genom närvaro, interaktiva övningar och gruppdiskussioner. 

Kursavgift: 11 000 kr exkl. moms. Resonabel internatkostnad tillkommer. 

Claritatis AB med Anamaria Whitmer och Peter Jacobsson har tidigare gett flera kurser via SFOG: KBT 

för Gynekologer, Krisstöd, Mindful Kommunikation, och Mindful Practice (både på svenska och 

engelska). I den aktuella kursen samarbetar vi med Fredrik Bååthe PhD/ Medicine Doktor, civ. ing., 

tidigare verksamhetschef inom akutvård. Fredriks forskning fokuserar på organisatorisk hållbarhet 

och läkares engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete av vårdens patientnära processer. 

Gästforskare LEFO (lege-forsknings institutet i Oslo) och ISM (Institutet för Stressmedicin, Göteborg).  

Kontaktperson: ana-maria.whitmer-jacobsson@regionhalland.se 

Anmälan: Om du söker som läkar/ledarpar, glöm inte att skriva upp namnet på den kollega du söker 

med längst ner i fritextrutan på registreringsblanketten så att vi prioriterar rätt.  

 

Klicka här för ANMÄLAN 
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Vulvovaginala sjukdomar 

Kursansvarig: Nina Bohm-Starke, Danderyds sjukhus 

Kursort: Knivsta, Noors Slott (www.noorsslott.se) 

Kurstid: 11-13 maj, 2020 

Avsedd för: I första hand för 30 specialister i obstetrik & gynekologi eller dermatologi & venerologi 

Program: Föreläsningar med bl.a. dermatolog Fiona Lewis från England och flera medlemmar från 

Vulv-ARG. Mycket bildmaterial, diskussioner och case-metodik ingår. Basfakta om normal vulva, och 

undersökningsteknik. Diagnos och handläggande av: 

• Dermatoser i vulva/vagina (lichen sclerosus, lichen planus, eksem, psoriasis) 

• Sår och infektioner i vulva/vagina (candida, herpes, kondylom) 

• Precancerösa förändringar och cancer i vulva 

• Smärta i vulva/vestibulum (vestibulit, vaginism, vulvadysestesi). Etiologi, smärtmekanismer, 
behandling. 

• Psykologiska och sexologiska aspekter på långvariga vulvabesvär inklusive smärta och cancer. 
 

Mål: Efter genomgången kurs skall man:  

• Kunna utreda och behandla de vanligaste dermatoserna som drabbar vulva samt veta vilka 
fall som bör remitteras vidare till vulvaspecialist.  

• Kunna utreda olika manifestationer av sår i vulva samt basal behandling. 

• Kunna utreda och behandla komplicerade svampinfektioner och vulvovaginiter. 

• Känna igen tecken på precancerösa förändringar i vulva och veta hur dessa skall utredas och 
behandlas. 

• Kunna utredning och omhändertagande av patienter med långdragna smärttillstånd i vulva. 

• Ha god kännedom om de psykosexuella konsekvenser som långdragna smärttillstånd och 
cancer i vulva leder till. 

 

Examination: Kontinuerligt genom falldiskussioner. 

Kurskostnad:  10 000 kr exkl. moms. Kostnad för och logi och middagar tillkommer. 

Kontaktpersoner: Nina Bohm-Starke, KK, Danderyds sjukhus,  nina.bohm-starke@sll.se,  

Kristian Hagfors, kristian.hagfors@ki.se, Tel 08-123 555 000 

 

Klicka här för ANMÄLAN  
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Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi  
 
Kursledning: Pietro Gambadauro 
 
Kurstid: 25-27 maj 2020, mån-ons v22 
 
Kursort: Uppsala 
 
Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi med intresse för kirurgi och patientsäkerhet. 
 
Program: Inledande nätbaserat kursmaterial innan kursstart, föreläsningar, grupparbete, 
diskussioner och reflektioner om olika aspekter och perspektiv av kirurgisk säkerhet. Mänskliga 
faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Patientinformation. Kirurgisk anatomi. 
Operationssalen och utrustning. Komplikationer i olika kirurgiska ingrepp. Workshop i endoskopisk 
färdighetsträning respektive i kommunikation.  
 
Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna, från olika perspektiv, kunna analysera kirurgiska 
komplikationer samt utvärdera säkerhetsstrategier inom gynekologisk kirurgi. 
 
Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test.  
 
Kursavgift: 9 600 kr exkl. moms  
 
Kontakt: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.se  
 
Webb: www.reproductivesurgery.net/kurs; Twitter @gynkurs 
 

 

Klicka här för ANMÄLAN 
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Påbyggnadskurs i obstetrisk ultraljudsdiagnostik för läkare och barnmorskor 

(RUL) 

Kursledning: Peter Lindgren, Lotta Herling, Michaela Granfors, Christina Ljungström. 

Kurstid: 25 – 29 maj 2020  (mån - fre vecka 22)  

Kursort: Stockholm, Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.  

Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi samt barnmorskor (ca 12 av varje) som arbetar 

eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Kursen ingår i SFOGs utbildningskoncept när det 

gäller obstetrisk ultraljudsdiagnostik i samarbete med Riksföreningen för Ultraljudsdiagnostik (RUD).  

Program: Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Teoretiska föreläsningar: 

Ultraljudsfysik, undersökningsteknik, bildoptimering. Fetometri för datering och viktskattning. 

Diagnostik av flerbörd. Fosteranatomigranskning. Diagnostik av de vanligaste typerna av 

fostermissbildningar. Amniocentes, moderkaksprov. Screening för kromosomavvikelse med 

användning av ultraljudsmarkörer. Etiska aspekter på fosterdiagnostik. Organisation. 

Kvalitetskontroll. Praktisk utbildning i datering av graviditetslängd, viktskattning, granskning av 

fosteranatomi och basal blodflödesundersökning.  

Mål: Efter genomgången kurs (och efterföljande praktisk träning under sex månader) ska deltagarna 

självständigt kunna utföra obstetriska rutinultraljudsundersökningar omfattande datering av 

graviditet, fastställande av antalet foster, fosterviktskattning och fosteranatomigranskning med syfte 

att upptäcka fostermissbildningar.  

Examination: Kursen avslutas med teoretisk kunskapskontroll. Dessutom planeras en praktisk och 

teoretisk examination cirka 6 månader efter kursens avslutande, varefter man erhåller intyg från 

SFOG på att man har kompetens att självständigt utföra rutinultraljudsundersökning under graviditet.  

Pris: 12 800 kr exkl. moms. Inkluderar avgift för examinationen.  

Kontaktperson: Cecilia Jansson, kurssekreterare: cecilia.ma.jansson@sll.se 

 

Klicka här för ANMÄLAN 
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