
Referat fra  
FYGO bestyrelsesmøde 
Mandag den. 25 september 2005 ,Odense Universitetshospital, Patienthotellet 
 
Til stede: Pernille Ravn, Marie Søgaard, Jacob  Dinesen, Annemette Lykkebo, Christina D Petersen 
Afbud: Peter Secher, Anja Pinborg, Torur Dalsgaard, Kathrine Birch, Christian Rifbjerg Larsen 
 
Dagsorden: 

1. Referent: CDP 
2. Referatet fra 17 august godkendt med følgende rettelser: Marie og Torur deltager som 

ENTOG repræsentanter fra FYGO og ikke kun NFYOG repræsentanter ved ENTOG mødet 
i Barcelona. Ph.d. studerende skal ikke selv betale for deltagelse i forskningstræning. 

3.  
a.  DSOGs bestyrelse CDP og JD referede fra DSOGs bestyrelsesmøde den 22.september i 

Vejle. Der blev på Hindsgavl nedsat en gynækologisk ultralydsgruppe, hvor FYGO bl.a 
er repræsenteret ved Eva Dreisler. Christina sender en lykønskning på vegne af FYGO. 
Der er deadline til bladet den 4. november. DSOG har godkendt FYGOs forslag til 
vedtægtsændringer i DSOGs vedtægter. De vil blive præsenteret på foråret GF i 2006. 

 b. Undervisningsudvalget (AWL)UU holdt heldagsmøde den 6. september. Oplæg vedr. 
projekt: et specialespecifikt modul på tværs af regionerne. Øst og Nord er skeptiske idet 
man  er langt fremme med planlægningen. Øst har meldt tilbage at der er stemning imod 
idet tanken er at alle specialer skulle kunne byde ind med kurser. Frygter skævdeling 
hvis Phd`er og lign. deltager i forskningstræningen, idet de uddannelsessøgende med 
manglende forskningserfaring bliver hægtet af vognen. 
Arbejdsgruppe under UU vil prøve at ansøge det specialespecifikke råd om at lave et 
projekt hvor man evaluerer et specialespecifikt forskningstræningsprogram for gøre sig 
erfaringer med et specialespecifikt kursus. Region Syd er ikke så langt fremme, men 
mener godt at det kan lade sig gøre at lave et specialespecifikt kursus. UU har næste 
møde i starten af november. 
PUF`erne skal monitorere den nye hoveduddannelse. Der har været en periode hvor der 
er ikke er foretaget evalueringer blandt de uddannede speciallæger. Et udvalg er nedsat 
for at følge op på dette. 
Temadag for uddannelsesansvarlige overlæger. Tema: ”Motivation af udd. ansv. 
overlæger” er foreslået til foråret 2006. 

c. Efteruddannelsesudvalget (CRL ikke tilstede) November mødet klart. Fygo betaler for 
deltagelsen i novembermødet for FYGO medlemmer. Jacob, Marie, Pernille, CDP 
deltager. Deadline for tilmelding er 15. november 2005 til Thea Lousen. Man betaler 
selv for deltagelse i festmiddagen. 

d. Vurderingsudvalget (JL) Region Nords hjemmeside vil blive opdateret mht. nye 
fortolkninger for point givningen. Vi henviser allerede til dette link på vores 
hjemmeside.Næste ansøgningsfrist er 1. november. Der er på hjemmesiden gjort rede for 
de særlige forhold som gør sig gældende i denne ansøgningsrunde. 

e. Regionerne. Intet nyt fra region Nord. Region Syd har fået deres egen hjemmeside. 
Forskningsprojekter skal udbydes fra denne hjemmeside: www.regsyd.suite.dk Link fra 
FYGO`s hjemmeside dertil vil blive opført. Horsens og Skejby har skemalagt tid i 
dagsprogrammet til evalueringssamtaler for den uddannelsessøgende. Der har været 
forvirring omkring hvorvidt Ivan Grunnet er valgt ind i region Syd i stedet for AWL. 
Christina vil opklare sagen. 

http://www.regsyd.suite.dk/


I region Syd vil de yngre læger arbejde for at få lov til at deltage som suppleant for den 
uddannelses overlæge til møderne. Region Øst ikke repræsenteret ved Torur Dalsgaard. 
Der foreligge intet referat fra regionen.  

f. NFYOG Der blev holdt møde den 11. september 2005 i København. Det blev besluttet 
at man ikke ville gennemføre spørgeskemaundersøgelsen. Man vil i stedet på NFOG 
kongressen i Göteborg fortælle om den nye hoveduddannelse i Danmark på den afsatte 
tid i programmet. NFOG kongres er den 20. – 23. maj 2006. Presymposium den 20. maj 
(NFYOG). FYGO plejer at betale for èn overnatning, flyrejse og deltagergebyr for 
bestyrelsens medlemmer. 
Marie deltager i Hot Topics, Oslo i oktober 2005, hvor der samtidigt er BM i NFOG. 

4. FYGO Internat marts 2006 
Det videnskabelige program godkendes med få ændringer. Skal annonceres 4. 
november, hvor der er deadline til bladet. 

5. Status kursusplan efterår 2005/ forår 2006 
- 17. november Preterm fødsel i Århus og København (tovholder CDP) 
- Onkologi kursus 8. december i Århus (tovholder JD) 
- Forår: Onkologi København - Januar(TD/ CRL), Anæstesi – Øst/ Vest – 

januar(tovholder PR), Medicinering i graviditeten – Øst/ Vest–februar (tovholder 
CDP), FYGO internat – marts (tovholde AP), DSOG internat – april, 
Blødningsforstyrrelser – maj- Odense (tovholder PR) 

6. Status for ENTOG 2006 
Cab-inn, Vodroff vej, Frederiksberg er booket til 85 personer i perioden 23/11 – 25/11 2006. 
Marie har booket festlokaler og diverse til festmiddag fredag aften i St. Kannike stræde, 
København. Brev ved Anja tilsigtes sendt ud efter ENTOG mødet i december. Vi mangler 
fortsat en kassér til ENTOG OC. CDP har mindet GE og PS om opgaven vedr. 
sponsorering, men har endnu ikke fået en tilbagemelding. Søren Brostrøm vil deltage i 
FYGO BM den 14. november, hvor der vil være anledning til at få klarlagt detaljer. 

7. ENTOG 2005 Søren Brostrøm går af som president. Idet der et overtal af 
bestyrelsesmedlemmer fra SydEuropa, vil det være godt  med et skandinavisk medlem af 
ENTOG bestyrelsen. NFYOG vil arbejde for at finde en kandidat blandt de nordiske lande. 
Der trækkes lod blandt eksterne ansøgere  på de to rejser. Vinderne er Hanne Kobberø og 
Lise Scleiss. Marie vil orientere vinderne. 
To rejser dækkes yderligere af DSOG og går til Kathrine Birch og Peter Secher. Marie og 
Torur deltager som ENTOG repræsentanter og deres udgifter dækkes af DSOG. Derudover 
besluttes det at CDP, AWL sendes af sted som repræsentanter for FYGO. 

8. Inspektorbesøg Intet nyt 
9. Forslag til vedtægtsændringer Udsat til næste BM. 
10. Eventuelt 

- Tidligere diskussion om fremtidig mødetidspunkt genoptages. Idet enkelte ikke 
kan forlade et fuldt ambulatorium fastholdes mødetidspunktet 15.30 – 20.30 
indtil videre 

- afbud til FYGO møder skal ske minimum senest 3 hverdag før mødet – vi 
risikerer at vi ikke er beslutningsdygtige!! Jvf. FYGO vedtægter 
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