
Referat 
 

FYGO-bestyrelsesmøde 
 

Mandag d. 30. oktober 2006 
Patienthotellet, OUH 

 
Til stede: Jakob Dinesen, Annemette Lykkebo, Mathilde Evaldsen, Peter Secher, 

Kathrine Birch Petersen, Christina Damsted Petersen og Kirsten Schiøtt 
Afbud: Marie Søgaard, Christian Rifbjerg Larsen, Tórur Dalsgaard og Jens Fuglsang 
 
Referentliste: MS, TD, ME, CDP, KB, PS, KS (bemærk: ikke helt overensstemmelse ml de 

seneste referater. Hvis nogen er uenige, giv lyd) 
 
Ad 1: 
Referent Kirsten Schiøtt 
 
Ad 2: 
Referatet fra BM 27.09.06 blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 3:  Nyt fra: 
3 a) DSOGs bestyrelse (JD): 

• SS vil udarbejde ’dimensioneringsplan’ for specialerne. DSOG er 
repræsenteret ved Thomas Larsen, Thue Bryndorff og Helle Meinertz. 

• VISGO-tænketanken (VISioner i Gyn-Obs) har holdt møde, visionerne 
præsenteres på næste Hindsgavlmøde. FYGO repræsenteres i VISGO af 
Marie Søgaard. 

• Spm. Fra AWL til DSOG: hvad er DFKOs holdning til kursisters ønske 
om praktik i speciallægepraksis? Vil blive viderebragt på næste DSOG-
møde. 

 
3b) Undervisningsudvalget (AWL): 

• De reducerede Målbeskrivelses-krav udkommer på klistermærker til at klæbe ind 
i Logbøgerne, ovenpå de gamle krav. Klistermærkerne vil blive sendt ud til alle 
uddannelsesansvarlige overlæger, som må distribuere dem videre til de 
uddannelsessøgende. 

• Ordning til støtte af udenlandske læger, som måtte have særlige behov, 
diskuteres. 

• U-kurserne  
 Onkologi: Erik Søgaard (Ålborg) erstattes at Connie Palle (Herlev) 
 Føtalmedicin: Ann Tabor (RH) erstattes af Karin Sundberg (RH) 
 Kommunikation: Hanne Rudbeck (praksis) erstattes af Charlotte Søgaard 
 (SKS) 
 Operativ Gynækologi: Lotte Clevins øvelser på modeller er af flere kursister 
 blevet kritiseret for at være for banale. Der er dog stor forskel på kursisternes 



 rutine mht laparoskopi, og det vurderes derfor at øvelserne fortsat har deres 
 berettigelse. 

• Kursister har brudt U-kursusrækken – dette giver store administrative problemer 
for hovedkursuslederen. Senest har det skabt problemer med at udnytte alle 
pladser på ’operativ gynækologi’, hvilket er katastrofalt for et godt og meget 
ressourcekrævende kursus! Kursisterne opfordres til at overholde kursusrækken! 

• LAS II og III – kursisterne er selv ansvarlige for at tilmelde sig disse kurser. Det 
skal tilstræbes at de afholdes efter rækken af U-kurser (men indenfor de 4 års 
kursustid), for at skåne de enkelte afdelingeres kursusbudgetter. 

• Forskningstræning – der afholdes en temadag d. 7/12 i Odense for alle 
delkursusledere fra de øvrige U-kurser, så alle kurser kan optimeres, og man 
kan undgå for meget overlap kurserne imellem, når de nye 
forskningstræningsmoduler startes.  

• Kirurgi i Hoveduddannelsen – der er fortsat stor efterspørgsel efter at få 
dispensation for det kirurgiske ophold i Hoveduddannelsesforløbet. Disse ønsker 
vil ikke blive efterkommet.   

 
3c) Efteruddannelsesudvalget (CRLs mail) 

• Efterårsmødet er på plads – dog mangler der en festtaler, da Hanne Vibeke Holst 
har meldt afbud. 

• Der er et færdigt program for et 2-dages kursus i gynækologisk endokrinologi (10 
CME-points) – datoerne fremgår dog ikke af mailen, Christian?  

• Der arbejdes på et UL-kursus i EFU-regi. 
 
3d) Regionerne: 
Øst:  

• Har afholdt ’generelt færdighedskursus’ for alle intro-læger (ALSO-agtigt). 
Stor succes. Gentages 14/12 på Hvidovre Hospital.  

• Dårlig Inspektor-rapport for 3. gang i træk i Glostrup. Inspektor-ordningen 
er ikke et sanktions-redskab. Tòrur vil tage kontakt til Jette Led Sørensen 
mhp at udtænke konstruktive tanker… 

Nord: 
• Der er netop, med succes, afholdt ’Specialerne dag’ (charmeoffensiv 

overfor for stud. med’er og turnuslæger). ME profilerede GynObs. 
• Følgegruppen Nord for Gynækologi & Obstetrik skal have indvalgt et nyt 

medlem på FAYL-pladsen (aktuelt besat af Dorthe Stærk). FYGO indstiller 
Mathilde Evaldsen til pladsen. 

Syd: 
• Tema-dag for medicinstuderende og turnuslæger afholdt 16/9 på OUH. 
• Næste møde i Regionale specialespecifikke råd 17/11. 

 
4) ENTOG 2006 

• Certifikat fremstillet af hr. Birch Petersen – smukt & med den lille havfrue. 
• Vinbaren booket til get-together torsdag aften fra kl. 20. Halvdelen af lokalet 

afskærmes, så vi får det for os selv, der er plads til 60-70 personer. 150 kr. pr. 



person incl.  tapas + et par drinks pr. mand. Kathrine udarbejder prospekt til 
udsendelse til alle. 

• Svanemøllen: Tòrur sørger for Krak-kort ell. lign. til hjemmesiden. Tòrur kontakter 
dem mhp nyt besøg i næste uge, hvor menu (500 kr. pr. mand, 3 retter + 
drikkevarer) og band-lokale skal sikres. 

• Musik (Svanemøllen): 6.000+750 kr. Krav: 
  3 personers hjælp i 15 minutter til slæb. 
  Aflåseligt lokale til bandet (aslapning) 
  3 håndklæder 
  Øl og sodavand 

• Fordeling af exchange-pladser: Anja og Anne-kathrine. Måske snydes Hjørring 
og Slagelse 

• Mapper: samles 22. nov. Hos CDP (+AWL, UVZ og KMS) 
• Sponsorer: 

  Novo: 10.000 (er de modtaget?) 
  Organon: 5.000   (er modtaget) 
  Schering: 25.000 (er modtaget) 
  Ferring: trykker gæstekort til at bære om halsen 
   Stiller lokaler og fortæring til rådighed 

• Vores opgaver ved mødet: 
  Uddele mappe+certifikat 
  Sørge for at de som ikke har betalt, gør det til Peter 

• Pressemeddelelse 
  Kirsten laver udkast 
  Christina har mailliste til journalister 
 
5) Status, kursusplan  
forår 2007: 
 basal kirurgisk teknik (øst):  CRL, dato? 
 basal kirurgisk teknik (vest):  JAD, AWL, 9/1  
 Endometriose (øst):  TD, dato? 
 Koagulation & Trombofili (øst): KB, MS dato?  
 Koagulation & Trombofili (vest): ME, JF, februar  
 Vulvodyni (øst)  CDP april/maj 
 Vulvodyni (vest)  CDP april/maj 
 Internat – kvinder og smerte alle 15.-16. marts 
Eferår 2007: 
 Basal urogynækologi (vest): AWL S. Axelsen og Karen-Elise Højberg 
 Basal urogynækologi (øst): KB? L. Alling-Møller & S. Brostrøm 
 DUGS & FYGO:   S Brostrøm har tilbudt at holde 2  
    undervisningsseancer  
    - vi sørger for mad og lokaler 
 Blødningsforstyrrelser (øst): CDP, MS 
 Blødningsforstyrrelser (øst): PS, KMS oktober 2007 
 
6) Internatet – stort set på plads; 



underviser om kroniske smerter: JAD forsøger at skaffe person fra smerteklinik 
obstetriske smerter:  uafklaret, evt. Ulla Bang  
   smerter under graviditet og fødsel – NSAID? 
GF: kontingentforhøjelse varslet sidste år – afstemning i år. 
På valg, modtager ikke genvalg: CDP, PS, MS, TD 
På valg, genopstiller:  AWL, JAD, KB 
Internat 2008:  Forsøges lagt 27.-28. marts 2008 
 
7) 
FYGO-håndbog – endnu et par hængepartier – vil blive hanket op i ved given 
lejlighed… 
 
5) (8) 
Regnskab 2005: Godkendt mundtligt, endnu ikke skriftligt. 
Budget 2006: Fremlagdes hurtigt af KB, ingen væsentlige bekymringer 
 
6) (9) 
Inspektorbesøg: 
Holbæk:  PS 13/12  
Næstved: JAD dato? (i det nye år) 
Slagelse: KS aflyst (ingen i-/h-læger) 
Odense:  CDP dato? 
Kolding:  CRL 5/12 
Esbjerg:  KB 12/12 
Haderslev: MS dato? 
Glostrup: Jane Lyngsø – er foretaget, kontakte JLS angående ’sanktions-
  idéer’ 
Sønderborg: TD 30/8 
Hjørring:  12/9 – pga kommunikationsproblem ingen deltagelse fra FYGO 
Hillerød:  JAD 7/5-06 
Silkeborg 
 
7) (10) 
Studiegruppe øst: 
En skam at Organons tilbud ikke udnyttes. Vil blive taget op efter GF, når der kommer 
nye øst-folk i bestyrelsen 
 
8) (11) Fremtidige sponsorater 
ME, KBP og CDP vil indkalde til møde med sponsorer om 1-årsplan umiddelbart efter 
EENTOG-mødet, evt. 11/12 
 
9) (12) 
Næste mødedato: 13/12, OUH 
  12/1, julefrokost, Kbh 
  28/2, OUH 
Hjemmesiden: CDP skriver ny klumme 


