
Refereat af FYGO internat 
 

Molslaboratoriet 10. - 11. juni 2005 
 

Emner:  
 

1. Program for Fygo internat kursus 2006 
2. FYGO Økonomi 
3. FYGO hjemmesiden 
4. Fremtidige FYGO kurser 
5. ENTOG 

  
Til stede: 
Torur Dalsgaard, Peter Secher, Christina Damsted Petersen, Kathrine Birch, Christian 
Rifbjerg Larsen, Jakob Dinesen, Anne Marie Lykkebo, Pernille Ravn, Marie Søgaard, 
Anja Pinborg 
 
Fraværende:  
Jane Lyngsøe 
 
 
Program for Fygo internat kursus  16.-17. marts 2006: 
Fertilitet/Infertilitet 

 
Torsdag 
 
Anders Nyboe Anderen Infertilitet anno 2006 - Status og hvor fører det hen  
(75 min)   Tovholder: TD 
 
Erik Ernst   Mandlig infertilitet   
(45 min)   Tovholder: JD 
 
Frokost 
(50-60 min) 
 
Jakob Ingerslev  Kontroversiel IVF 
(50-60 min)   Hvem og hvordan (socioøkonomiske aspekter) 
    Tovholder: PS 
 
Elisabeth Bryan  Konsekvenser af gemelli 
(60 min)   Tovholder: AP 
 
Generalforsamling  Start 15.30 
 



 
Fredag 
 
Anja Pinborg   Børn født efter kunstig befrugtning 
 
Thomas Søbirk Larsen Børn af homosexuelle 
(45 min)   Tovholder: TD 
 
Kvinde?????   Etisk råd – mod IVF 
    Tovholder: CRL 
Frokost 
 
Astrid Højgaard  Sexologi og infertilitet 
    Tovholder: CDP 
 
Peter Rossel   Stamcelleforskning 
    Ægdonation 
    Hvornår er embryonet et individ 
    Tovholder: AP 
 
(Forslag til andre foredragsholdere: Claus Yding Andersen, Peter Humaidan) 
 
 
FYGO Økonomi 
Økonomien ser fornuftig ud og balancerer for 2005, når kontingenterne er betalt. 
Stillingtagen til evt. forslag om kontingentforhøjelse for FYGO skal foretages, når det 
endelige regnskab for 2005 foreligger. 
 
Da flertallet stemte for at hæve FYGO kursus gebyret fra 100 kr. til 200 kr blev dette 
vedtaget. 
 
FYGO hjemmesiden 
JD og CDP laver udkast til diagram over hvilke FYGO medlemmer, der kan kontaktes 
med uddannelsesmæssige spørgsmål alt efter, hvor man geografisk hører til. 
 
Det skal fremgå tydeligt af FYGO’s hjemmeside, at sidste chance for at få et extra kirurgi 
point er ved ansøgningsfristen til kursusstilling i 1.november 2005. 
 
Herudover er sidste chance for at få point for kommunikationskursus ved 
ansøgningsfristen i foråret 2006. KB sender den nøjagtige formulering til PS, så dette 
også kan komme på hjemmesiden.   
 
Fremtidige FYGO kurser 
 
Tilstræbe at afholde 4 kurser om året dubleret, således at alle holdes både i Øst og Vest. 
 



Efteråret 2005 
Obstetrik (Thea Lousen & Jannie Dalby Salvig, dato dastsættes - AP) – både i Øst + Vest 
Onkologi (Øst: TD/CRL og Vest: JD/KB)  
Den svære samtale (Øst) Knut Aspegren (PR) 
 
Forår 2006 
Håndtering af præeklampsi – både i Øst/Vest  (M Johansen, J Led Sørensen) AP 
Præterm fødsel (Ida Vogel, Tine Brink Henriksen, Gorm Greisen) JD 
Anæstesiologi (PR - Odense) 
 
Forslag til fremtidige FYGO kurser 
Tromboemboliske lidelser 
Medicinering i graviditeten 
 
Gynækologiske guidelines: 
16.-17.sept. 2005: Hindsgavl 
 
Efteruddannelsesudvalget: 
6.-8.okt.2005:  Hot topics, NFOG 
 
25.-26.nov.2005: NOVO mødet (HPV og cervixcancer, livskvalitet og 

underlivscancer, billeddiagnostik og behandling af gynækologiske 
underlivscancere) 

 
28.okt. 2005:  Maternal death, Kbh 
 
 
NFYOG 
Flot evaluering af NFYOG kursus om yngre læger som ledere i Malmö i maj 2005. MS 
udformer en lille rapport om kurset. 
 
NFYOG planlægger en enquete undersøgelse af forholdene omkring subspecialisering i 
de 5 Nordiske lande. Enqueten vil blive sendt pr. mail til gennemlæsning inden det 
endelige skema sendes ud. Skal på som punkt til næste FYGO bestyrelsesmøde. 
 
MS foreslår, at der bliver en ekstra person, som har lyst til at deltage i NFYOG møder og 
arbejde. Det drejer sig om, at deltage i 3-4 møder om året. TD siger foreløbigt ja til at 
deltage indtil GF i 2006.  
Det står i NFYOG’s statuetter (NFOG’s hjemmeside), at der skal være to 
uddannelsessøgende gynækologer fra hvert land, som deltager i NFYOG’s møder. Da 
FYGO indtil nu kun har en post til NFYOG, laver CDP et forslag til en ændring af 
FYGO’s statuetter.  
 
 
Undervisningsudvalget 



Forskningstræningsmodulet diskuteres fortsat. Modulet er nu reduceret til 14 dage og der 
er forslag om, at dr.med og ph.d’ere ikke skal deltage. FYGO mener, at vi skal arbejde 
for, at forkningstræningsmodulet gøres obligatorisk for alle incl. dr.med og ph.d.ere, som 
kunne have korte indlæg med til kurset omkring deres egen forskningsmetode.  
Revidering af porteføljemapperne, således at urealistiske mål gøres opnåelige.  
 
 
ENTOG 
 
Andet 
FYGO’s forslag til tilføjelse af DSOG’s vedtægter paragraf 11:  
Et medlem skal være indstillet ved FYGOs generalforsamling.   
 
/Referant AP  


