
 
 

FYGO bestyrelsesmøde 
 

Telefonmøde mandag den 20. august 2007 kl. 20.30-22.00 
. 
 
 
Deltagere: ME, TS, UVZ, KB, JF, LA, AWL 
 
 
a. Valg af referent: AL  

b. Godkendelse af referat fra BM 8.-9.06.07: Godkendt 

c. Hvad sker der i: 
DSOGs bestyrelse (ME+KB): Netop afholdt 2 dags møde, hvor man diskuterede fremtidige arbejdsområder for DSOG:  

1. Man besluttede at nedsætte et udvalg, der skal arbejde videre med den faglige profil. Udvalget skal bestå 

af specialets PKL, PUF, udvalgte ledende overlæge, rep. fra vurderingsudvalg samt 2 YL. JF og AL 

udpeget. 

2. Selskabet vil se på og arbejde for bedre videreuddannelse for speciallæger  

3. Arbejde aktivt for at løse rekrutteringsproblemet til specialet ved at iværksætte en hvervekampagne. KB 

udarbejder i øjeblikket materiale (se punkt e) 

4. Der er slået skår i samarbejdet med jdm..foreningen. DSOG vil arbejde for at den gode relation 

genoprettes og samarbejdet styrkes. I det hele taget vil man arbejde med en strategi for profilering af 

specialet (”branding”).  

Undervisningsudvalget (AWL) Forskningstræningen er nu næsten på plads. Materialet kan findes på DSOGs 

hjemmeside. Det første kursus løber af staben i oktober. Der er lidt problemer med samarbejdet med videreudd. sekr. i 

reg syd, idet man ikke får respons på forespørgelser.  Checklisterne er klar til at gå i trykken. DSOG lægger penge ud til 

trykning, og afdelingerne skal herefter betale for checklisterne. Den reviderede målbeskrivelse er godkendt i SS og 

information samt klistermærker med ændringer vil snarest tilgå de uddannelsesansvarlige overlæger. Man har endvidere 

diskuteret oplægget til den faglige profil, som man finder problematisk. UU vil opfordre til at der oprettes en 

arbejdsgruppe under DSOG ( se ref. fra DSOG). Næste møde 20. sept. 

Efteruddannelsesudvalget (TS): Novembermødet handler i år om Urogynækologi. Der har været lokale problemer,  

idet lokalerne fejlagtigt blev booket en uge senere end tilsigtet. Man forsøger nu at flytte mødet men skal først have 

tilbagemelding fra foredragsholdere. Mødet bliver således formentlig rykket fra den 23+24/11 til den 30/11+1/12. Som 

andre mødeemner i 2008 er foreslået: ungdomsgynækologi, obstetrik, kroniske sygdomme i gynækologien, medicinske 

komplikationer i graviditeten, risikograviditeter. TS vil inf. udvalget om programmet for fygo´s internat for at udgå 

overlap. 

Vurderingsudvalget (JF) : I 2. runde med 2 opslag kom der 9 ansøgere hvoraf 8 var til samme stilling. En enkelt 

ansøger var knapt kvalificeret på ansøgningstidspunktet. Vurderingerne er sendt til ansættelsesudvalgene, der har det 

afgørende ord.  



 
NFYOG (JF): Afholdt "Malmö-seminaret" primo juni. Der arbejdes nu med presymposiet til NFOG kongressen på 

Island. Næste møde nov 07. 

Regionerne: Syd (AWL): Specialernes dag 15/9, KS og AWL deltager. Bruger ME´s powerpoint-præsentation og får 

plakater og pins fra KB. Næste møde: 21/9 Nord (ME): Der skal findes en substitut for ME. JD foreslået; MD vil 

spørge ham. Næste møde 21/9. Specialernes dag 9/11. Øst: Specialernes dag afholdes den 11/10. 

 

d. GF 2008  
a. Location: Kolding Fjordhotel er booket. Der er også lavet en forhåndsreservation til 2009.  

b. Status foredragsholdere: Mangler tilbagemelding fra KS mht. akut asfyksi (JSJ), samt jurist 

fra lægeforeningen. AL tager kontakt til KS. Endvidere mangler vi en foredragsholder, der 

kan afslutte arrangementet. Foreslag? UZ bliver tovholder, når ME går på barsel. KB bakker 

op og tilbyder at stå for program, diplomer, evalueringer. JF tilbyder sig som ordstyrer på 

GF. 

e. Gadgets / Plakat: Baggrund: Interessen for specialet synes dalende. Bl.a. pga. tidshorisonten for 

uddannelsen, vagtbelastningen, konkurrenceelementet/svær vej. Specialet har brug for en profillering 

og en hvervekampagne planlagt.  Denne indledes i forbindelse ved Doctors univers (1/9), hvortil KB 

har fået lavet nogle flotte plakater med teksten ”Hver dag en fødselsdag”. Som eyecatcher laves 

plakaten på flere forskellige sprog. Rettigheder til billedet er købt (2000 kr). Der laves endvidere en 

flyer. Samlet udgift 6-7000 kr, der dækkes af DSOG. Der trykkes 1000 plakater. Foreningen bestiller 

pins med fygo´s navn og logo (500 stk). KB tager kontakt til Heidi mhp. kuglepenne til fygo´s 25 års 

jubilæum. Teksten på disse skal blot være ”fygo 25 år”. 

f. Efterårets kurser – status: OP-kurset: endnu ingen sponsor fundet. KB vil kontakte Johnson og 

Johnson der sponserede maden til kurset i Århus i januar.  Mikroskopi kurset 26/9: 6 tilmeldte, frist 

4/9. UZ vil regne på et minimumsantal for at det løber rundt. KS vil søge sponsorer, ej hørt nærmere. 

AWL kontakter KS. Urogyn: 14. nov. JD+AWL, skulle køre. Vulva-kurserne: ME og CDP har styr på 

det, ingen problemer. 

g. Aflønning af foredragsholdere jf. DADL: Foredragsholdere: 1431,30 kr/t 

h. Sponsormøde: Ej muligt for nuværende af logistiske årsager. ME vil i stedet lave en skrivelse til 

samtlige mulige sponsorer. Det besluttes at denne udmærket kan sendes pr. mail.  

i. NFYOG/ENTOG rejsestøtte: Mailadressen er gledet ud i annonceringen på hjemmesiden; JD 

bedes korrigeret dette. Der er hidtil kommet 2 ansøgere: JD og JF. Ansøgningsfristen ligger i sept.  

j.    Eventuelt: Økonomi: Der er kun modtaget kontingent for 300 medl. sv. t.  93.000 kr.! I 2006 havde 

vi  600 medlemmer og en kontingentindtægt på 120.000 kr. I kraft af kontingent stigningen på 100 

kr/medl.  er der i 2007 budgetteret med 170.000 kr. Det kan simpelthen ikke passe at 300 medlemmer har 

meldt sig ud! UZ kunne fortælle, at hun i forbindelse med kontingent opkrævningen fra lægeforeningen 



 
fik besked om, at hun var meldt ud af fygo! Der må altså være sket en fejl i registreringen.  JD kontakter 

lægeforeningen. Man diskuterede endvidere det paradoks, at der er omvendt kontingent byrde for yngre  

gynækologer. Dvs. de yngste betaler mest i kontingent, fordi vi er ”tvungne” medlemmer af DSOG, og derfor betaler til 

begge foreninger modsat speciallægerne. KB vil i DSOG rejse diskussionen om, hvorvidt det ikke er rimeligt og på 

mange måder også hensigtsmæssigt, at FYGO kontingent bliver pålagt alle DSOG´s medlemmer, da samtlige FYGO-

medlemmer betaler til DSOG, burde det måske også være omvendt. Det ville ydermere være en administrativ lettelse 

for kasseren mht. udmeldelser. DSOG har jo også en interesse i fygo´s eksistens og lignende ordninger findes for andre 

”sandkasser”.   Der blev endvidere stillet forslag om differentieret betaling for deltagelse i fygo´s kurser, således at 

medlemmer betaler 200 kr. og ikke-medlemmer 500 kr. Dette har vi hidtil haft vanskeligt ved at praktisere,  fordi vi 

ikke har haft en medlemsliste, men den er nu tilgængelig.  Diskussionen vil blive taget op på næste møde.  

Endvidere: - Lotte bliver konstitueret som formand, når ME går på barsel 

- KS repræsenter fygo på specialernes dag d. 9/11 i reg. Nord i stedet for ME 

- ME kontakter GE mhp. at få fygo´s mailadresse på de nye checklister 

- AWL køber en buket blomster (100 kr.) til den sekr. på OUH der hjælper med at 

booke lokaler og bestille mad til vores møder.  

- Næste møde 18/9 kl. 16.00 på OUH, Patienthotellet. Besked til UZ senest d. 6/9.  
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