
 
Referat fra FYGOs Bestyrelsesmøde 

 
Torsdag d. 23.april 2009 kl. 16.00-20.30 

OUH 
 
Referentliste:  PS, MLS, LA, LC, MS, SL, EH, N, PB, IK, KB, 
Ordstyrerliste: KB, PS, MLS, LA, LC, MS, SL, EH, N, PB, IK 
Tilstede: LC, PS, LA, EH, MLS, IK, MS, KB, SL  
Fraværende: N, PB      
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af referent og ordstyrer, PS og LC 
2. Godkendelse af referat af møde Feb 2009 og GF 2009,  

Referat fra GF 2009 godkendes med enkelte rettelser, det tilrettede referat lægges ud på 
hjemmesiden. 
Referat fra feb. 2009 kommer snarest. 

3. Konstituering af Bestyrelsen (valg af næstformand, kasserer, sekretær, repr til følgegrupper og 
videreuddannelsesråd, NFYOG, ENTOG) 
Følgegr. Nord: KB og MS 
Videreuddannelsesrådet region Øst: SL 
Kasserer: LA 
Sekretær: IK 
Næstformand: SL 
NFYOG og ENTOG: PS 

4. Fremtidigt mødested og mødedatoer,  
Der diskuteres fremtidige mødesteder, og det er fortsat mest rimeligt med Odense, da dette 
minimerer transporttiden for flest bestyrelsesmedl., så man ikke har brug for fridage i 
forbindelse med møderne.  
Mødedatoer efterår 2009: 26. Aug. OUH 

5. Internat og GF 2009  
a. Evaluering (PS) 

Generelt god respons på kursets faglige indhold og kursusfaciliteter, enkelte kommentarer til 
forplejningen og overnatningsfaciliteter. Bestyrelsen vil gerne finde et andet prissvarende sted, hvor 
forplej ningen og omgivelserne er bedre end Dalum. 
Der undersøges andre muligheder, alle i bestyrelsen inkluderes i dette og melder tilbage på Mols. 
GF 2010 formentlig 11.-12. Marts 
MS opfordrer til  at der tages et fagligt punkt af programmet til fordel for en diskussion med evt. forvalgt 
emne som er relevant for FYGOs medlemmer, evt. ”Ny ansættelsesprocedure” 

b. Opfølgning sponsorer (MLS)  
Alle sponsorer var tilfredse med arrangementet, vil gerne med næste år. Sanofi mangler 
navneskilte med aktuelle arbejdssteder, det vil de gerne lave samt levere blokke til 
kurset.  

6. FYGOs strategiseminar Molslaboratoriet, juni 2009 
a. Forslag til program, handlingsplan (LC) 



 
Programforslag mailes til LC – meget er fastlagt på forhånd, dvs. Planlægning af GF 2010, planlægning af kurser. Et 
evt. tema for 2010: rekrutettering til og profilering af specialet – hvad er de yngre lægers forventning til specialet? 

b. Praktisk (mad, boldspil, underholdning, drikkevarer, slik) 
Mad: KB forhører bekendt, MS forhører bekendt,  IK forhører bekendt 
Boldspil: vikingespil PS, krocket KB 
Drikkevarer: PS øl og vand, KB drinks, MLS vin 
Slik: IK (ønsker modtages) 
Isterninger: LC 
Musik: alle bedst hvis det ligger på en Ipod + anlæg(PS) 

7. ENTOG Budapest 2009 (orientering LC) 
Der sendes to repræsentanter fra Danmark på exchange, deres rejsebrev kommer i DSOG-
bladet efterflg. 
 

8. Nyt fra : 
a. DSOGs bestyrelse (LC) 

Der arbejdes fortsat med organiseret efteruddannelse, DSOGs bestyrelse mener det skulle lægge i EFU, men der 
kunne ikke findes medlemmer til EFU på forårsmødet, så bestyrelsen arbejder videre med ideen. 
FYGOs kurser skal fremover godkendes af DSOGs rep.i ansættelsesudvalgetHeidi Sharif, da de ikke længere skal 
CMV-pointgives, men de skal fortsat indgå som en del af vurderingen ved søgning af hoveduddannelse. 
Der arbejdes med kursus i evidensbaseret medicin v. Anette Tønnes 

b. Undervisnings- og uddannelses udvalgene (MLS) 
Uenighed ml. regionerne mht.  ansøgningsfrister og samtaledato; der arbejdes fortsat på ensretning. 
De 3 nationale medlemmer af AU skal fremover udskiftes samtidig, så man undgår at fx. FYGOs repræsentant altid 
er fra Nord. 
Der planlægges temadag i november mhp specialets fremtid – evt. subspecialisering. 

c. Efteruddannelsesudvalget (PB) PB ikke tilstede 
d. NFYOG (UvZ) Intet nyt, UvZ ikke tilstede. Der påmindes om NFYOG-seminar i Kbh. juni 2009. 
e. Regionerne (Øst, Nord, Syd) Syd v. PS: der har været arbejdet med et problematisk uddannelsesforløb – dette kører 

videre på næste møde 29. maj 
f. SAKS (LA) 

LA ønsker at oprette kurser/orientering for studerende omhandlende specialets arbejdsområder og de 
studerendes forventninger/forestillinger om specialet,  evt. med bestyrelsens medlemmer som 
undervisere. Opfølgning på Mols.  

9. Status på efterårets/forårets kurser, orientering 
a. Fyraftensmøde om ansættelsesprocedure inden frist i juni 2009 i regionerne. 

Kort gennemgang af faglig profil, hvordan bygges ansøgningen og strukturet CV op, hvordan forbereder 
man sig til samtalen?  
Der er snart ny ansøgningsrunde, hvorfor der er begrænset tid til at planlægge dette. Gitte Eriksen 
foreslås  i Vest, evt. sammen med en yngre læge(MS) som har været igennem proceduren. I Øst foreslås 
Heidi Sharif, LC kontakter. Varighed ca. 3 timer. 

b. Fertilitet maj?? – dato følger snarest(vest: KBP,JD), Prænatal diagnostik, 12. maj (vest:JF,JD), klinisk 
genetik – udskydes til 2. halvår 2009 (øst/vest: KBP) 
 Sexologi i Vest aflyst 16. April pga for få tilmeldte, forsøges igen før sommerferien 
Gyn. UL(MLS) starten af 2. Halvår 2009 
Foreslået kursus i medicinske sygdomme i graviditeten frafaldes indtil videre. 

c. Sponsorer (MLS) 
Alle kontakter MLS mhp. sponsorer på de enkelte kurser, for at forhindre dobbeltkontakt. 

10. Eventuelt 
a. FYGO håndbog opdatering 
b. Telefonliste bestyrelsen, MLS: 26804322, IK: 51643266,  MS: 61263849, PS: 42322065, LA: 26837451, 

EH: 20252017, LC: 60679524,  SL:26281827, KB: 28804860  



 
c. National indikator projekt – NIP: skal der være yngre læge repræsentant i udvalget som skal beskæftige 

sig med kvaliteten/kvalitetssikring af vores arbejde.  
d. MOM – map of medicine. Sundhedsstyrelsens projekt omkring implementering af intrnationale 

guidelines i Danmark – arbejdsgruppen i gynækologi er nedlagt, da det var umuligt at overføre de 
internationale guidelines til dansk praksis. Såfremt gruppen genopstår, vil LA fortsætte i denne. 

e. Inspektorbesøg Kolding (KB): Inspektorer Ditte Trolle, Kristian B.P., og ??: Det går godt, der 
fremhæves: 1 gang ugentligt er der vejledningssamtaler, 1 gang månedligt har vejlederne samtaler og 1 
gang månedligt har de uddannelsessøgende samtaler. Vejlederne er opdelt i hhv. AP-vejledere og 
gyn./obs.-vejledere, alle stillinger er besatte, 1-4 uddannelsesdage pr. måned 
Mangler: ikke svangreamb. for fase 2 kursister, ingen nattevagter til fase 2-kursister 
Planlagte inspektorbesøg: Herning, 17. juni(LC) 
  

 
 
Næste møde er Molsinternatet 5.+6. juni 2009 
Næste møder herefter: 26. august kl. 16-20.30, 24. sept.,  
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