
Referat, FYGO Bestyrelsesmøde – telefonmøde 
den 29. september 2008 

 
 
 
Tilstede (telefonmøde): MLS, TS, UvZ, KB, JF, PS, LA, LC. 
Afbud: KP 
 
Ordstyrer: LC 
Referent: TS 
 
 

1. Referat fra august 2008 godkendt. 
 

2. Sponsorer, status (MLS) 
a. Der udsendes i år kun et brev til potentielle sponsorer vedr. de planlagte kurser incl. internatet. Sidste 

år blev sendt særskilt brev vedr. internatet. 
b. Vi fastholder de planlagte 6 kurser i 2009, - dvs  

i. Forår 2009: 
Infertilitet (øst: KB, underviser Thue Bryndorf. vest: KP/UvZ, underviser Erik Ernst) 
Prænatal diagnostik (øst : MLS/LC, vest: JF/JD) 
Klinisk genetik (KP/KB) 

ii. Efteråret 2009: 
Gynækologisk UL (øst: MLS/LC, vest: LA/PS) 
Neonatalogi 
Medicinske sygdomme i graviditeten 

c. Mangler endeligt tilsagn fra et par foredragsholdere, så sponsorerne får et foreløbigt program. MLS 
skriver brev til sponsorerne. 

d. Kurserne anmeldes samlet til NSL af KP. 
 
3. Kurser 2008, status 

a. Sexologikursus i øst afholdes den 10. november 2008. Undervisere er fundet. (MLS).  
Sexologikursus i vest er under planlægning, planlagt til slutningen af november (LA/JF).  

b. Kursus i celleforandringer og kolposkopi afholdes i øst den 6. oktober, fuldt booket (LC).  
Afholdes i vest den 10. november 2008. Undervisere er fundet. God tilmelding indtil videre (LA). 

 
4. Internat 2009, status 

a. Der arbejdes på tilsagn fra de sidste undervisere. Som nævnt under pkt. 2 sender MLS brev til 
potentielle sponsorer. 

b. Underholdning torsdag på plads (Pris: 5000 kr. + transport). 
Afsluttende foredrag fredag ligeledes på plads. JF står for vingave. 

c. LC sørger for opslag i DSOG-bladet og på hjemmeside. Der er deadline for opslag i DSOG-bladet 
den 30. oktober, - udkommer den 3. december. Så tilbagemelding vedr. tilsagn fra de sidste 
undervisere hurtigst muligt! 

d. Tilmeldingsfrist den 1. februar 2009. (Der er endnu ikke sat en frist fra Dalum Landbohøjskole’s 
side). 

e. Pris: 1.250,00. Hvis man overskrider tilmeldingsfristen så 1.750,00. 



 
5. SAKS, Status  (LA/MLS) 
   

LA har været i kontakt med formanden for SAKS, Flemming Bjerrum, vedr. samarbejde med FYGO.  
SAKS har veletableret forening i København. Endvidere under opstart i Århus, - de regner med, at det kører 
inden slutningen af dette semester. De vil meget gerne have en gynækolog in spe med i opstarten. Niels 
Uldbjerg eller Ida Kirkegaard fra Skejby kan evt. anbefale en. Ingen konkrete planer om opstart i Odense 
endnu. 
 
Mulighed for at FYGO udbyder kurser af relevans for kirurger samt at SAKS udbyder kirurgiske kurser af 
relevans for gynækologer. Kursusdeltagelse kræver at man er medlem af SAKS. 
 
Der er endvidere mulighed for via SAKS at udveksle interne maillister, klumme, jobannoncer (studenterjobs, 
vikariater) samt formidling af information om artikler og OSWALD I- og II- projekter. 
 
Den obstetriske del af vores speciale er ikke helt afklaret i forhold til samarbejdet med SAKS, da det jo ikke er 
så kirurgisk minded. 
 
Der afholdes specialernes dag i København den 9. oktober og Århus den 31. oktober. Vi (LC) tager  kontakt til 
SAKS-repræsentant i forbindelse med specialedagen i København. FYGO evt. repræsenteret ved KP i Århus? 

 
6. Nyt fra : 

a. Kassereren (JD) 
Stadig plus på kontoen. Mangler stadig nogle bilag fra tidligere møder! 

b. DSOGs bestyrelse (LC/KB)  
Møde i sidste uge. Der er planlagt møde med registreringsafdelingen den 24. oktober mhp. opfølgning 
af medlemssituationen (LC).  
FYGO’s bestyrelsesmedlemmer opfordres til at komme til DSOG’s novembermøde. Mødet er 
betalt for bestyrelsesmedlemmer! 

c. Efteruddannelsesudvalget (TS) 
Telefonmøde på torsdag. Novembermødet afholdes den. 28. og 29. november, emnet er i år 
”ungdommens gynækologi og obstetrik”. Det foreløbige program, som fremgår af DSOG’s 
hjemmeside og sidste DSOG-blad, er indtil videre modtaget meget positivt. Igen opfordres FYGO’s 
bestyrelsesmedlemmer til at komme! 

d. Det nye ansættelsesudvalg (JF/KB) 
Intet nyt. 
 
Undervisningsudvalget (MLS) 
Man overvejer at lave om på U-kurserne mht. både kursusindhold og -varighed. Der er indkaldt til 
delkursus-ledermøde den 2. december 2008 mhp. at diskutere struktur og indhold af U-kurserne, og 
om noget kunne optimeres ved ændringer. 
Forskningstræningskurserne kører, og man arbejder på at organisere elektronisk evaluering, der 
muligvis på sigt også vil kunne bruges til evaluering af de andre kurser.  
 

e. Regionerne (Øst, Nord, Syd)  
 

Øst: Umiddelbart ikke så dårlige udsigter mht. uddannelsen som i de øvrige regioner. Vedr. 
specialernes dag i øst har man planlagt billedsession fra gynækologisk/obstetrisk afdeling, hvor man 



skitserer en dag som forvagt. Der har været snak om, at man fremover kun kan søge kursusforløb 2 
gange, - det er ikke afklaret, om dette er korrekt. 
 
Nord: Tilstanden nærmest katastrofal! Skejby har sagt nej til de to ellers planlagte ekstra 
kursusforløb, idet der ikke følger økonomi med til forløbene. Man anvender i stedet AP-læger til 
reservelægefunktionerne samt medicinstuderende som op-assistenter. Mht. introduktionsstillingerne 
er det uafklaret. Der er i øvrigt en del seniore læger, som er vagtfri. Deres stillinger bliver låst, så der 
reelt er alt for få til at dække vagter. Både Skejby og Herning præget af nedskæringer, - særligt det 
operative er ramt på Skejby.  Man bør selvfølgelig være opmærksom på, at det uddannelsesmæssigt er 
tilstrækkeligt.  
 
Syd: Møde 11/9 gik meget på det fremtidige antal introstillinger i forhold til kursusstillinger, - 1½-2 
introstillinger pr. hovedforløb. I Kolding går man pr. 1. januar 2009 fra 1 kursusforløb pr. år til 1 
forløb pr. halve år. Regionen i øvrigt præget af personalemangel på alle niveauer. I Odense kun 6 
kursister i forhold til de planlagte 9 (2 er sprunget fra og en på barsel), - kursister har tidligere 
opereret meget, men nu assisterer AP-læger i stedet speciallægerne. Igen et stort uddannelsesmæssigt 
problem! 
 
Man bør overveje, om der ikke skal foretages nye inspektorbesøg på de afdelinger, der er ramt af 
nedskæringer. Sundhedsstyrelsen og DSOG bør evt. involveres. Evt. indlæg i ugeskriftet om 
situationen. 

 
7. Eventuelt  

a. Nyt om MoM (LA) 
Indtil videre udskudt til efter nytår. Der er ikke den store opbakning fra de medicinske selskaber. De 
føler, at det bliver trukket ned over hovedet på dem og der følger ikke økonomi med til det. 

b. Inspektorbesøg (afholdte og planlagte), nye inspektorer.  
KBP, Horsens november. Udskudt til 30/1. 
LC, Randers, ligeledes udskudt 
JD, udskudt 
 
Der er temadag om inspektorbesøg den. 13. november i Odense. Alle junior-inspektorer 
opfordres kraftigt til at deltage! 

 
c. LC er på kursus den 24. november, hvor der er planlagt bestyrelsesmøde. Evt. flytte mødet til den 19. 

eller 20. november. Hvis dette ikke er muligt evt. telefonmøde den 24. november. 
d. Julefrokost flyttes til den 16. januar 2009. Bestyrelsesmødet i februar kan så evt. rykkes lidt. 

 
 
Næste møde er d. 30. oktober kl. 16.-20.30 på OUH /TS 
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