
Bestyrelsesmøde 28. august 2008 OUH 
 
1. Referent LA 
 Ordstyrer LC 
 
2. a. Referater fra Mols Lab godkendt 

b. Vedtægtsændringerne udarbejdet på Mols lab er forsvundet. Vi skal alle lede efter 
dette. 

 
3. Ca. halvdelen af de kontingenter fra speciallægerne, der er opkrævet for 2007, er 

betalt. Vi mangler godt 40.000,-. Møde (LC og UvZ) i september/oktober med 
registreringsafdelingen mhp. opfølgning på medlemssituationen. FYGO foreslår at vi 
slår halv skade i forhold til de manglende 40.000 + det beløb (ca. 16.000) vi kommer 
til at mangle i 2008 (265x200 kr. – 188x200 kr.). 188 har sagt ja til støttemedlemskab 
i 2008. Det vil blive taget op med registreringsafdelingen i DADL ved det kommende 
møde. Der er sendt brev ud ang. støttemedlemskabet. I fremtiden skal vi oplyses om 
hvem der bliver speciallæger, således at vi kan sende brev ud til dem ang. 
støttemedlemskabet.  
Ift. vores vedtægter vedtaget på internatet vinter 2008, ophører medlemskabet af 
FYGO når man opnår speciallægeanerkendelse. Dvs. afdelingslæger (som ikke er 
medlem af FAS men FAYL) ikke kan være ordinære medlemmer af FYGO. Det giver 
en diskrepans, specielt også fordi de lister vi får fra DADL formentlig er listen over 
dem, der bliver meldt ind i FAS.  
 
 

4. Efterårets kurser 2008
Dysplasi/kolposkopi kursus i øst afholdes 6. oktober (TC) 
Dysplasi/kolposkopi kursus i vest er under planlægning. Undervisere er fundet. Dato 
mangler (LA/PS) 

 Sexologi kursus i øst er under planlægning. Undervisere er fundet (MLS) 
 Sexologi kursus i vest planlægges af LA og JF. Planlægges til slutningen af nov. 
  

Forårets kurser 2009 
 Infertillitet (Øst: KB, vest:KP/UvZ. Undervisere Erik Ernst (vest), Tue Bunddorf(øst)) 
 Prænatal diagnostik (vest: JF/JD, øst:MLS/LC) 
 Klinisk genetik (KP/KB) 
 
 Efterårets kurser 2009 
 Sep: Gynækologisk UL (øst:MLS/LC, vest:LA/PS) 
  

Der skal sende generelt brev ud til alle evt. sponsorer mht. kurserne i 2009. 
Ansvarlig:MLS  Dette skal anmeldes til NSL v KP. Undervisere skal desuden spørges 
om de har nogle kontakter til medicinalfirmaer, som evt. ville betale til kurset. 
 
Internat: 
Underholdning på plads til internatet. Pris 5000,- + transport. 
Afsluttende foredrag fredag også næsten på plads. 
 



Der er kommet nyt forslag til program for internat marts 2009.  
 
Torsdag: 
09.30-10.30: Basal endokrinologi og POF (premature ovarian failure) ved Anette Tønnes 
10.30-11.00: Pause 
11.00-11.45: Medicinske lidelser med påvirkning af hypofyse-gonade aksen ved Marianne Andersen (endokrinolog på 
OUH 
11.45-12.45: Frokost kl 12 
12.45-13.45: Peri/postmenopausal terapi ved Sven Skoubye 
13.45-14.15: Kaffe 
14.15-15.30: Kardiovaskulær risiko ved Øjvind Lidegaard 
15.30-18.30: GF 
21.30:           Underholdning 
 
 
Fredag: 
09.00-09.45: PCOS (endokrinologisk perspektiv) ved Jørgen Rungbye 
09.45-10.00: Pause 
10.00-10.45: PCOS (gynækologsk perspektiv) ved Ditte Trolle 
10.45-11.15: Pause 
11.15-11.45: Osteoporose ved Pernille Ravn. 
11.45-12.30: Frokost 
12.30-13.30: Underholdning 
13.30-14.00: Evaluering 
 
 
Sponsorer skal også have brev omkring internatet. MLS skriver dette når der er kommet OK fra 
underviserne. 

 
 
 

5.  Man kan godt sende en samlet ansøgning til NSL ang. vores kurser. Det er gratis at 
anmelde et kursus, men vi vil ikke få noget at vide før vi evt. får en bøde – dvs. hvis 
der er regler, der ikke er overholdt. Det koster 500 at få en forhåndsgodkendelse til 
kurserne, således at man undgår bøderne. Kurserne i efteråret 2008 (dysplasi, 
sexologi) anmelder vi enkeltvis, mens vi søger forhåndsgodkendelse til kurserne i 
2009.  KP anmelder saml 

 
6.  Vi er interesserede i et samarbejde med SAKS.  LA bliver kontaktperson. Kontakter 

Flemming Bjerrum.  LA kontakter studerende i Århus mhp. opstart her. Vi skulle 
gerne have kontakt til dem inden specialernes dag i Kbh (9.10)/Århus(31.10) 

 
7. a. Der er overskud på kontoen. Vi følger budgettet meget godt. Der mangler dog 

kørselsgodtgørelse fra flere. 
  

b. Der har været DSOG-strategi-seminar. Stort ønske om at DSOG blev mere synlige i 
pressen. Der er udpeget kontaktpersoner for de enkelte subspecialer. Den nye 
bestyrelse er meget interesserede i at støtte FYGO på alle måder og er meget tilfredse 
med det arbejde FYGO udfører. 
DSOG´s efterårsmøde kommer til at handle om ungdoms-gynækologi. Fredag-lørdag 
sidste weekend i november. 
 



c. intet møde i undervisnings- og uddannelsesudvalget siden sidst. Evt. kommentar til 
ugeskriftet ang. evaluering af forskningskurserne. 
 
d. TS ikke til stede 
 
e. vurderingsudvalget nedlagt. JF er udpeget som FYGO-repræsentant i alle tre 
ansættelsesudvalg. Pga. arbejdspresset her vil det være nødvendigt med en suppleant. 
KB vil gerne. Vælges! Den fra FYGO, der er repræsentant i ansættelsesudvalget, er 
associeret medlem til bestyrelsen.  
Det vil være en god idé med et møde i de tre regioner mht. hvordan den nye 
ansættelsesprocedure kommer til at foregå. Vi mener det vil være bedst at vente med 
dette møde til den første runde af ansættelser ca. nov/dec er afsluttet således at 
erfaringerne herfra kan bruges. 
Nyt omkring ansættelsesprocedurerne skal med på GF 
 
f. – 
 
g. Intet møde i øst.  
I nord er der store diskussioner omkring de besparelser, der skal laves i Region Midt.  
Intet nyt fra syd. 

8. Repræsentant fra FYGO til MOM ang. cervixcancer Der skal laves arbejdsgruppe. LA 
interesseret, men det er meget kort varsel mht. mødedato 8. september. Dette 
meddeles sundhedsstyrelsen. 

 
 Der skal uddannes nye til inspektor-ordningen. MLS, PS, evt. TS og LA. 
 
 Der er temmelig mange ting på hjemmesiden, der er forældede. Trænger til 

opdatering. På internatet blev det besluttet at vi skulle gennemgå informationerne på 
hjemmesiden.  

 
  
 
 

 
 
  


