
Referat af FYGO generalforsamling  d. 17. marts 2005, Odense 
 
Bestyrelsen og associerede medlemmer præsenterede sig: (Anja Pinborg (AP), Gitte Eriksen (GE), 
Thea Lousen (TL), Peter Secher (PS), Pernille Ravn (PR), Jannie Dalby Salvig (JDS), Jane Lyngsø 
(JL), Christian Rifbjerg (CR), Christina Damstedt Pedersen (CDP), Torur Dalsgaard (TD) &  Marie 
Søgård (MS) herunder hvem der er på valg: GE, TL, JL, JDS  
 

1. Valg af dirigent: Søren Brostrøm vælges enstemmigt og accepterer valget. 
 

2. Beretninger:  
 
a) Formanden Gitte Eriksen, fremlægger årsberetningen  
 
Se bilag 1.: FYGO Årsberetning 2004 (se hjemmesiden www.fygo.dk ) 
 
Der blev særligt lagt vægt på 3600 evaluering, der skal tjene til personlig udvikling (fortrolig) og 
ikke som eksaminationsværktøj. Sundhedsstyrelsen (SST) og dennes rolle i speciallægeuddannelsen 
blev omtalt, herunder opfordres uddannelsessøgende til ikke at modtage mundtlige råd fra SST, 
men kun skriftlige. 
 
Det nye pointsystem blev beskrevet kort (se den skriftlige beretning). Emnet taget op under den 
senere diskussion.  
 
b)  Uddannelsesudvalget. Den nye uddannelse diskuteres, Kathrine fra Viborg fortæller 

om sin (kaotiske) start på det nye intro-program. Der manglede indsigt i planen fra 
afdelingens side og der var mange urealistiske mål (50 ab.pro på en afdeling der ikke 
gennemfører ab.pro fordi det er udflyttet til ekstern dag.kir.afd.) desuden føler man sig 
overladt til sig selv, men alt i alt er uddannelsen bedre end før, med større og mere 
ensartet uddannelse.  

 
TL: Den uddannelsesansvarlige skal tage sig af dette problem. Der er ab pro nok på landsplan, 
ledelsen skal give introlægen tid i en eventuel udflyttet dag.kir afd. 
 
Charlotte Floridon Odense: Hvad med oplæring i de kompetencer der er flyttet til 
speciallægepraksis f.eks. dysplasi? Hvis disse kompetencer flyttes ud, hvordan sikrer vi så oplæring 
i hospitalsregi? 
 
Svar ved GE: Afdelingen skal sikre oplæring evt. med fokuserede ophold i dysplasi amb.  Meld ind 
til uddannelsesudvalget, hvis der er urealistiske mål (f.eks. ureterkateter anlæggelse.) 
 
Marianne:  Er der sanktionsmuligheder overfor afd. der ikke lever op til målene?  
 
GE: Der skal foregå en løbende uddannelse af vejlederne. Den anden mulighed er at flytte stillingen 
-det er bare uhensigtsmæssigt, for der mangler uddannelsespladser (afdelinger). så er det bedre at 
forbedre uddannelsen, på de steder hvor der er problemer. 
 
Esbjerg spørger om, hvorvidt der må ommøbleres på indholdet i hoveduddannelsen. 
 



TL: Indholdet i hoveduddannelsesplanen skal gennemføres!  
 
Fyn: De kirurgiske mål er urealistiske. Dette tages til efterretning af UU, der vil komme en 
evaluering, når erfaringerne med tiden høstes. 
 
Århus: Oplever gode forløb med to vejleder, en Gyn. en Obs., e-logbog. Der kræves meget af 
kursisten men også af  vejlederne.  
 
Kolding: Uddannelsessøgende er ikke tænkt ind i afdelingen., Gode visioner men slet 
implementering. Anbefaler vejlederkursus, der er et godt kursus med dog ikke tilstrækkeligt som 
implementeringsværktøj. Tjeklisten (af nogen kaldet logbogen) modtages generelt positivt. 
 
Charlotte Floridon, Odense: Bestyrelsen bør tage affære for at lette starten for de nye, der står svagt 
overfor de uddannelsesansvarlige. Bestyrelsen tager dette til efterretning. 
 
TL: Opfordrer til at vi sørger for at være der til inspektorbesøgene!!! 
 
JL: Forlang relevant uddannelse på afdelingerne ellers skal FYGO kontaktes. Afd. har accepteret at 
modtage læger under specialistuddannelse. De må vide at det koster at uddanne, det skal SST også. 
Man er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem  pr. telefon eller mail! 
 
Region nord: Der mangler evt. kontaktpersoner i FYGO som folk kan kontakte direkte ved behov 
for støtte i uddannelsessituationer. PS kontakt FYGO via telefon eller mail 
 

ENTOG: Marie Søgaard præsenterer arbejdet i NFYOG herunder udveksling med hensyn til 
erfaringsudveksling og indsigt i andre landes uddannelsessystemer. Se skriftlig beretning. 

 
c) Efteruddannelsesudvalget: DSOGs efterårsmøde (eksternatkursus) vil blive foreslået nedlagt 

og forårsmødet (internat) udvidet med en halv dag. Se desuden årsberetningen fra EFU. 
 

d) JL gennemgår det nye pointsystem (se www.fygo.dk) Pointsummen er udvidet fra 17 til 25 
points. Der er ikke fjernet points, og givne points kan ikke tages fra ansøgninger. 

 
• Overgangsordningen ophører i år.  
• 1 års afsluttet kirurgi giver 2 points (sideuddannelse af 6 md. giver 1 point.)  
• To sideuddannelser giver 2 points.  
• Der kan maksimalt gives 3 points her i overgangsordningen.  
• Efter ny ordning kan højst få 2 points for 2 halve år, uanset om man tager mere 

kirurgi eller andre sideuddannelser. 
  

Der er utilfredshed med pointsystemet, særligt med overgangsordningen i kirurgi, det 
bemærkes at det arbejdes meget meget seriøst og objektivt, samt at der aldrig er taget points 
fra ansøgere. Det skal om muligt indføres skriftligt i vejledningen, at  givne points ikke kan 
fratages.  

 
DER GØRES OPMÆRKSOM PÅ AT EFTERÅRETS ANSØGNINSRUNDE TIL 
HOVEDUDDANNELSESFORLØB (KURSUSSTILLING) ER SIDSTE MULIGHED FOR 
AT FÅ GODTAGET POINT FOR EKSTRA KIRURGI) 



 
Indholdet af kommunikationskursus er uafklaret. FYGO kontakter Jan Greve i region Nord 
for præcisering. Se resultat  på www.fygo.dk   
 

Uddannelsesenqueten 
CDP/AP præsenterer uddannelsesenqueten. >70 % har svaret. Generel tilfredshed med udbud, 
priser og geografi. Den fulde undersøgelse offentliggøres snarest på hjemmesiden. 
 
Afslutning af bestyrelsens beretning, der afholdes afstemning om godkendelse. Beretningen 
godkendes enstemmigt.  
 

3. Indkomne forslag fra medlemmerne: ingen forslag. 
 

4. Årsregnskabet 
 
PS: På indtægtssiden lidt skuffende sponsorering på knap kr. 50.000 mod budgetteret kr. 80.000  
På udgiftssiden lidt større transportudgifter pga. NFOG 04. Det bemærkes at der ikke er udbetalt 
stipendier. Dette skyldes administrativt besvær for evt. modtagere. Der arbejdes i stedet på at 
midlerne i stedet anvendes til bedre kurser for FYGOs medlemmer. 
 
Budgettet for 2005 fremsættes. 
Vedtages enstemmigt. 
 

5. Valg: 
 
GE takker af efter 2 år som formand. Desuden stopper Thea Lousen og fra uddannelsesudvalget 
Jane Lyngsø 
  
Formandsvalg: 
CDP opstiller som formandskandidat 
 
CV: OUH 1997 
Introduktion:   Slagelse 
Sideuddannelse:   Roskilde 
Kirurgi:  Amager 
Sideuddannelse:  Sexologisk klinik Rh 
Phd studerende: Sexologisk klinik, Rh 
Organisatorisk DSOG siden 2004 

FYGO siden 2002  
Tidl.  IMCC formand og landsformand 

 
Visioner: Fastholdelse implementering og løbende forbedring af hele uddannelsesforløbet i 
Gyn/Obs. Fortsat gode, kurser til rimelige priser med god geografisk fordeling til alle FYGOs 
medlemmer. Internationalt forstærket samarbejde gennem NFYOG og ENTOG 
  
CDP Vælges enstemmigt til formand(inde) for FYGO. 
Valg til Bestyrelse:  
På valg for to år TD, MS, PS,  



Opstiller:  
Marie Søgaard (Øst) 
Peter Secher (Nord) 
Tor Dalsgaard (Øst) 
Kathrine Birch (Nord)    
Nelly Bering (Syd) 
Annemette Lykkebo (syd) 
Mathilde Evaldsen (nord)  
 
Valgt til FYGO bestyrelse: 
Marie Søgaard (Øst) 
Peter Secher (Nord) 
Tor Dalsgaard (Øst) 
Kathrine Birch (Nord)    
 
 
Valg til Undervisningsudvalget under DSOG:  Annemette Lykkebo 
 
Valgt til FYGOs associerede medlem af DSOG: Jacob Dinesen 
 

6. FYGO-prisen.:   
 

To gode indstillinger. Efter megen diskussion i bestyrelsen vælges Esbjerg, der trods sin 
placering som yderamt har udmærket sig ved at have god langtidsplanlægning, og altid 
besatte stillinger. Stillingerne tager højde for YLs uddannelsesbehov, forskel på introlæger 
og AP læger, gode supervisorer der alle gerne underviser og trækker de yngre med frem. 
Desuden er det muligt at få fri til kurser.  Alt i alt et godt uddannelsessted.  
 
Den vindende afdeling i Esbjerg vil blive inviteret til prisoverrækkelse på DSOGs 
forårsmøde.  

 
7. Eventuelt: 

Den nyvalgte formand CDP beretter kort om ENTOG. Danmark er blevet valgt til værtsland 
i 2006, efter tæt kamp med Grækenland.  

 
 
Generalforsamlingen afsluttes, og ordstyreren takker for god ro og orden. Den afgående formand 
takker den afgående bestyrelse for arbejdet, diskussionerne og kampene. Stor applaus til GE. 
Desuden stor applaus til både Jane Lyngsø og Thea Lousen.  
 
Den tiltrædende formand takker den afgående formand(inde) for sit kæmpe store arrangement i 
FYGO.  
 
 
CRL/FYGO 


