
Referat af FYGO bestyrelsesmøde fredag d. 4. marts 2005, Middelfart 
 
Tilstede: 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)  
Afbud: Marie Søgård (MS) 
 

1. Valg af referent: TD  

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. januar 2005: Godkendt uden kommentarer 

3. Hvad sker der i: 

a. DSOGs bestyrelse: Pga. dårligt fremmøde er det besluttet at stille forslag  om at 

efterårsmødet sløjfes og at forårsmødet i stedet udvides med en halv dag. Dagsorden 

til generalforsamlingen på Hindsgavl er fastlagt, oplæg om uændret kontingent 

politik. Der er sendt brev til formanden for det regionale uddannelsesråd i region Øst 

(Jette Led Sørensen) med forespørgsel om, hvorvidt der kan etableres flere 

uddannelses-stillinger i regionen, sådan som det tidligere har været planlagt. PS har 

accepteret at blive webmaster efter Søren Brostrøm. Jan Pelle erstatter Susan Lentz  

som repræsentant for de praktiserende speciallæger i DSOG´s bestyrelse, Anders 

Atke genopstiller til EFU. 

b. Undervisningsudvalget (JDS) – der er planlagt temadag om uddannelse 6. april i 

Odense med bl.a. oplæg om 360 graders evaluering. GE + Kristjar Skajaa + 

Uddannelsessøgende Jakob Dinesen holder oplæg om, hvordan uddannelsen kan 

struktureres efter de nye uddannelsesprogrammer  Der vil være 3 pladser ledige i 

UU. Et stort arbejde forestår mht. afklaring af bl.a. forskningstræningsmodulet og 

det videre arbejde med den landsdækkende evaluering af den operative aktivitet for 

de yngre læger på de gynækologisk/obstetriske afdelinger. 

c. Efteruddannelsesudvalget (CR) – Intet nyt, et planlagt møde 8. februar blev  

udskudt pga. folketingsvalget. Program for ”Hot Topics” 6-.8. oktober i Oslo 

foreligger (se hjemmesiden). 

d. Regionerne (TD, PS og PR) – I Øst (TD og Lise Schleiss) skrider arbejdet med de 

igangværende blokke planmæssigt fremad for de fleste afdelinger. Udvalget 

planlægger 4 årlige møder. Intet nyt fra region Nord, næste møde 10. juni (PS og 

Dorte Kjær). I region Syd (PR og Marianne Christiansen) har der været et møde 

siden sidst uden FYGO-repræsentation. Der skal findes erstatning for YL-

repræsentanten Marianne Christiansen, som bliver speciallæge pr 1/7, PR fortsætter.  



4. De nye kriterier og konsekvens for ansøgninger i 2005 (JL) – Der er udarbejdet et nyt 

ansøgningsskema i hht. de nye kriterier. Ved nyligt møde i vurderingsudvalget blev de 

enkelte punkter gennemgået, de vigtigste kommentarer:  

Punkt 1: Det er besluttet at arbejde i katastrofeområder skal være min. 6 mdr. Mht. 

kirurgipointet er det vigtigt at alle med mulighed for dette skal søge i år for at få det 

bekræftet, det er sidste gang der er mulighed for at give det. PS sætter memento på 

hjemmesiden. JL skriver til Ditte Trolle for at få præciseret datoen for, hvornår kirurgien 

skal være afsluttet (1/4 2004?) og få dette med i opslaget. JL pålægges at bede om at 

vejlederfunktionen (punkt 1F) ikke behøver at have varet 1 år på ansøgningstidspunktet, 

samt at scholarvejledning bør tælle med.  

Punkt 2: JL pålægges at bede om at der udarbejdes liste over godkendte kurser.  

Punkt 3: Skal svare til ca. 3 måneders ansættelse.  

Punkt 4 og 5: ingen kommentarer. 

Punkt 6: Ved evt. udenlandsk afhandling sendes denne til vurdering hos f.eks. den 

videnskabelige sekretær i DSOG eller lign.  

Punkt 7: Ingen kommentarer. 

Vigtigt at alle ansøgninger nu skal udfyldes i Word, ellers vurderes de ikke. Næste møde 

planlagt til 30. april. 

5. Internat kurset  – 74 tilmeldte. Alle detaljer er efterhånden ved at være på plads. CPD og 

TL har planlagt aftenunderholdning. Det nye logo præsenteres af PS, bl.a. på navneskiltene. 

6. GF (beretning, tidsplan, regnskab og budget) – Søren Brostrøm har indvilget i at være 

ordstyrer. Planlægger at systematisere diskussionen: Pointsystemet, uddannelsessystemet, 

evaluering, forskningstrænings-modulet, værtskab for ENTOG 2006 (under optælling af 

stemmer). Regnskabet viser underskud på 54.000 kr. (budgetteret med underskud på  80.000 

kr.) Formuen således reduceret fra 250.000 kr. til knap 200.000 kr. 

7. Spørgeskema om deltagelse i DSOG møder og kurser (CPD, PR og AP) – Modtaget  

175 besvarelser af 285 skemaer (61 %), er ved at blive tastet ind. AP og CPD  har lavet 

udkast til database, forbereder færdigt oplæg til internatet. 

8. ENTOG exchange 2006 – Udvekslingsophold 28/11 til 1/12 2005, ENTOG møde 2/12-

3/12 2005. CPD fremlagde oplæg om arbejdsopgaver og nedsættelse af arbejdsgruppe, aftalt 

at afvente med konstituering til første BM med den nye bestyrelse. Der planlægges 

indkvartering på Cab-Inn, Frederiksberg, CPD forhåndsreserverer.  

9. Status kursusplan 2005 – ”Gyn. infektioner” 12. april på RH (TL).  Knut Aspegren 

underviser på workshop om ”Den svære samtale” 30. maj i Odense (PR). TL og JDS 

arbejder videre med kursus i ”Basal obstetrik”.  



10. NFYOG seminar 27.-28. maj 2005 – GE har lavet opslag til bladet (sponsorpenge fra 

NFOG). Max 7-8 deltagere fra DK, fra bestyrelsen planlægger CPD, PS, JL, AP, MS og TD 

at deltage. 

11. Inspektorbesøg – status  – JL skal med på genbesøg på Gentofte, TL på genbesøg i Ålborg, 

SB har været på genbesøg i Herning. Inspektorrapporten fra Glostrup er nu sendt til SST. I 

den nye bestyrelse skal udpeges ny kontaktperson til SST (efter GE) mhp. at holde gryden i 

kog for juniorinspektorordningen, booke pladser på inspektorkurser etc. 

12. Analyse af de offentliggjorte inspektorrapporter (www.sst.dk) – Intet nyt. Vi venter på 

den endelig udmelding fra SST mht. skabelon, og FYGO vil herefter tage stilling til 

gennemgang af tidligere rapporter. AP kontakter Gitte Wienholtz (SST) mhp. om de har 

indtastede data fra tidligere gyn./obs. inspektorbesøg. 

13. FYGO-prisen 2004 - To indstillinger, den ene valgt. PR overrækker prisen på GF. 

14. Eventuelt – NFOG har kun givet 36.000 kr til NFYOG seminaret i Malmø, der blev søgt 

om 50.000 kr. Deltagergebyret er sat til 100 euro pr. person, derudover sponsorat fra 

NOVO. Der er NFYOG møde i Oslo 8.-9.- april, MS deltager, CPD kan evt. ikke deltage, 

erstatning?  

 
 
TD, 9. marts 2005 

http://www.sst.dk/
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