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Jeg var en af de 30 yngre læger, som blev placeret i Paris. Under 

udvekslingsopholdet blev vi indlogeret på 8-mands værelser på et 

hostel. Vi blev fordelt i små grupper afhængigt af hvilket hospital, vi 

skulle være på. Jeg blev tilknyttet en yngre læge på det offentlige Port-

Royal hospital.  På billedet ses vores gruppe på fødegangen på Port-

Royal med en af de mandelige jordmødre. 

 

Maternité Port-Royal hospital er et af de største fødeafdelinger i Paris med omkring 6000 fødsler 

årligt. Den nationale sectio frekvens er på 20% årligt. På Maternité Port-Royal tilbydes ikke sectio 

på maternel request.  Fødende må i stedet gå til et privathospital. Der er kontinuerligt CTG 

overvågning på alle fødende. 90% af alle fødende får en epidural på Maternité Port-Royal 

sammenlignet med landsgennemsnittet på 80%.  Den sidste dag under udvekslingsopholdet var vi 

alle samlet på Tennon hospital. Her var vi med på OP til endometriose kirurgi. 

 

Vores værter havde arrangeret et dagligt socialt program for os som 

indeholdte alt fra en guidet sightseeingtur til fods langs Paris' gader og 

alleer, smagning af franske delikatesser, cocktails i trendy Marais, 

dinner cruise på Seinen til et visit til de la Tour Eiffel. På billedet ses 

Caroline og jeg til velkomst reception i Paris, arrangeret af ENTOG. 

 

Medicinstudiet i Frankrig er på 6 år. Alle kan søge optagelse på medicinstudiet, da der ikke er nogen 

specifikke adgangskrav. I slutningen af det første år skal de studerende bestå en eksamen for at 

komme videre på det andet år. Det er kun 15-20% af første års studerende, som består denne 

eksamen.   

Specialuddannelsen i gynækologi og obstetrik er på 5 år. Jeg erfarede fra de yngre læger, at det er 

de færreste som står som operatør ved f.eks. sectio eller laparoskopi, indtil de er halvejs gennem 

speciallæge uddannelsen. Sammenlignet med hoveduddannelsen i Danmark hvor bl.a. kampagnen 

’giv kniven videre’ i høj grad har sat fokus på supervision og den operative oplæring i specialet.   

Efter ENTOG udvekslingen deltog vi ENTOG Scientific Meeting and Council, som i år havde temaet 

Striving for the best: Setting the standards in Ob&Gyn med workshops indenfor Negotiation Skills in 

Postgraduate Training, Entrustment & Independent Practice og Postpartum Hemorrhage. 

ENTOG udveksling er en fantastisk mulighed for at møde andre yngre lægekollegaer fra Europa, 

samt at lære fra hinandens arbejdserfaringer såvel som at få indsigt i en ny og anderledes 

arbejdskultur. Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden for at sige tak til ENTOG og FYGO for at have 

givet mig denne enestående mulighed, som har beriget mig både fagligt og som person.  


