
Bestyrelsens beretning 2008-2009  
til FYGOs generalforsamling 19. marts 2009 
 
Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning:  
 
• Mathilde Evaldsen, formand (barsel fra aug. 2007)  
 
• Lotte B. Colmorn, næstformand, konstitueret formand  
 
• Ulla van Zwol, sekretær  
 
• Kathrine Birch Petersen, FYGOS repræsentant i DSOG´s bestyrelse 
 
• Jakob Dinesen, kasserer 
 
• Pernille Husted Steiner, bestyrelsesmedlem  
• Kristian Bruun Petersen, bestyrelsesmedlem 
• Louise Arenholdt, bestyrelsesmedlem  
 
Desuden har MarieLouise Saabye, Tina Storgaard og Jens Fuglsang deltaget i bestyrelsesarbejdet som 
medlemmer af hhv. undervisnings-, efteruddannelsesudvalget og vurderingsudvalget.  
 
Bestyrelsen har holdt 8 møder i perioden heraf 2 telefonmøder og et 2-dages internatmøde. Derudover 
har bestyrelsen været repæsenteret ved DSOG´s forårsmøde april 2008,  NFOGs konference på Island, 
juni 2008 samt NFYOGs præ-seminar om obstetrik på Island i juni 2008, DSOGs novembermøde 2008, 
specialernes dag/karrieredag i de tre regioner, samt Sundhedsstyrelsens Inspektordag 3. februar 2008.  
 
Bestyrelsen har haft følgende eksterne repræsentation i perioden:  
 
• DSOGs bestyrelse: Kathrine Birch Petersen og Lotte B. Colmorn 
 
• Efteruddannelsesudvalget: Tina Storgaard 
 
• Undervisningsudvalget: MarieLouise Saabye 
 
• Vurderingsudvalget/Ansættelsesudvalget: Jens Fuglsang  
 
• Komitéen for ekspertuddannelser (” EXPU-komitéen ”): Jens Fuglsang  
 
• NFYOGs bestyrelse samt ENTOG council: Ulla van Zwoll og Jens Fuglsang  
 
• Det regionale videreuddannelsesråd i region Øst: Kathrine Birch og Lotte Colmorn 
 
• Videreuddannelsesudvalget Region Syd: Pernille Husted Steiner 
 
• Følgegruppen i Region Nord: Louise Arenholdt / Kristian Bruun Petersen/ Jakob Dinesen 
 



• Det lægefaglige speciale råd, region Midt: Jakob Dinesen 
 
Følgende inspektorbesøg er gennemført:  
 
• Roskilde (KBP) 
• Hillerød (JD) 
• Horsens (KB) 
• Viborg (KB) 
• Ålborg (UvZ) 
 
FYGO har ikke haft nye bestyrelsesmedlemmer med på inspektorkurset i efteråret 2008. Afventer plads 
til forår/efterår 2009. 
  
Økonomi og medlemsskare. 
FYGO har i 2008 brugt en del tid på at få orden på sagen om ”de af lægeforeningen ved en fejl udmeldte 
FYGOmedlemmer”, primært speciallæger.  Det var en sag, der som vi fremlagde på sidste års 
generalforsamling, har haft store økonomiske konsekvenser for FYGO, da halvdelen af vores 
kontingentindtægter for 2007 udeblev. Heldigvis er der en del af de udmeldte speciallæger, der 
efterfølgende har indbetalt kontingent for 2007, samtidig med, at der er blevet taget rigtig godt imod 
FYGOs nye ordning om støttemedlemsskab, som vi vedtog på sidste års GF. Dertil kommer at 
lægeforeningen indvilgede i at give FYGO økonomisk kompensation for en del af det tab, FYGO har 
lidt i forbindelse med sagen, samt at DSOG valgte at støtte FYGO med en årlig underskudsgaranti.  
 
Alt i alt er resultatet for 2008 ganske fornuftigt, og på baggrund af dette og næste års budgetforslag, ser 
det derfor alligevel ikke ud til at der er behov for en kontingentstigning som vi ellers varslede det ved 
sidste generalforsamling i 2008. 
 
I skrivende stund tæller FYGO ialt 521 medlemmer, heraf 337 ordinære og 184 støttemedlemmer. I 
fremtiden sender FYGO årligt brev ud til nye FAS’ere, hvor de tilbydes at overgå til FYGO ordning om 
støttemedlemsskab. 
 
Mht sponsorindtægter har FYGO igen i år, trods finanskrisen, været heldige at få sponsorpenge til de 
fleste af vores kurser.  
 

Arbejdsområder 
 
Faglig Profil og ny ansættelsesprocedure til Hoveduddannelsesforløb (v JF) 
 
Kort efter årsskiftet trådte den nye ansættelsesprocedure i kraft, og der er nu besat 
hoveduddannelsesforløb herudfra. Samtaler, der egentligt længe har været anvendt i udd.region Nord, er 
nu blevet obligatoriske. Der foregår en forud-udvælgelse af ansøgere i den/de region(-er), hvor 
ansøgertallet er højt. Ansættelsessamtalerne forløb i god ro og orden, og det er indtrykket, at de fleste 
har følt sig fair behandlet undervejs. I modsætning til tidligere, hvor point-tildeling fandt sted 
udelukkende på baggrund af ens meritter og CV, så har ansøgere nu selv mulighed for indflydelse ved 
samtalen. Generelt er det indtrykket, at de fleste ansøgere formåede at "tale deres egne ansøgninger op". 
Endvidere er det indtrykket, at ansættelsesudvalgene langt overvejende er endt med at ansætte de læger, 
der også ville have været bedst kvalificerede bedømt ud fra den gamle ordning. 



Proceduren er ikke helt færdigafpudset, og p.t. (marts 2009) evaluerer de landsdækkende repræsentanter 
(2 DSOG-udpegede + 1 DSOG-anerkendt FYGO-repræsentant) ansættelsesrundens forløb i de tre 
regioner. Enkelte ændringer vil forekomme til næste ansøgningsrunde. Især vil det blive præciseret, at 
selv om kompetencer inden for alle 7 lægeroller anerkendes, så vil der lægges en anelse mere vægt på 
kompetencer inden for områderne "medicinsk expert" og "akademiker" - derved matches den gamle 
ordning tilmed i højere grad, hvilket burde være en fordel for den gruppe af præ-kursister, der indtil nu 
havde forsøgt at kvalificere sig efter den gamle ordning. Ansøgerne vil også tydeligere blive bedt om at 
indsende en ansøgning, der er formuleret strikte efter de 7 lægeroller. 
Det organisatoriske set-up omkring den nye ansættelsesprocedure er ikke blevet mindre kompliceret, og 
også dér vil der sker nogle justeringer. 
 
Profilering 
Som følge af der i fremtiden bliver større rift om uddannelsessøgende til speciallægestillingerne har 
FYGO besluttet at gå aktivt ind i profileringen af specialet og rekrutteringen af fremtidige 
speciallæger. Ud over at profilere specialet på karrieredagene på de tre universiteter, har FYGO 
indgået et samarbejde med SAKS – Studerendes Almen Kirurgiske Selskab. Dette har indtil videre 
barslet i, at vi har deltaget i netop afholdte Akutdage for medicinstuderende på Herlev sygehus, 
hvor de studerende kunne få indblik i de mere akutte primært obstetriske problemstillinger som 
præeklampsi og postpartumblødning. Arrangementet var et storstilet event i samarbejde med DIMS 
(Dansk Institut for Medicinsk Simulation) og har fået mange positive tilbagemeldinger. Vi håber på 
flere spændende arrangementer i samarbejde med SAKS i fremtiden. Interesserede er velkomne til 
at henvende sig til bestyrelsen. 
 
Inspektorordningen  
FYGO deltager fortsat med stor succes i sundhedsstyrelsens inspektorordning og vi er stolte af at have 
et af de største juniorinspektorkorps blandt specialeselskaberne. Siden 2002 har vi deltaget i mere end 
30 inspektorbesøg, heraf de 5 i indeværende periode. 
Inspektorbesøg har og vil altid være et af FYGOs prioriterede indsats-områder og vi uddanner løbende 
nye juniorinspektorer fra bestyrelsen på SST’s inspektorkurser.  
Alle selvevaluerings- og inspektorrapporter samt aftaleskemaer kan findes på www.sst.dk. FYGO støtter 
at alle oplysninger er tilgængelige for alle. Det er vores indtryk at alle afdelinger, der har haft genbesøg 
har arbejdet på at lave forbedringer indenfor de indsatsområder inspektorerne har fremhævet ved første 
besøg. Et inspektorbesøg er med til at sætte afdelingens uddannelse på dagsordnen.  
 
Vedtægtsændringer: 
Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med en række ændringer af FYGOs vedtægter som en følge af at der 
var ting der ikke fungerede hensigtsmæssigt i bestyrelsen og emner der ikke var fyldestgørende 
beskrevet. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer har været at finde på FYGOs hjemmeside siden 
februar 2009.  
  
Det var som følge af sidste års økonomiske problemer oppe at vende på generalforsamlingerne hos både 
FYGO og DSOG om FYGO fortsat skal forblive en fraktion af DSOG, helt ligges ind under DSOG eller 
træde ud som selvstændig organisation. Af administrative hensyn ville det lette overskueligheden, hvis 
FYGO blev oprettet som selvstændigt selskab i lægeforeningen. Ligeledes ville man, hvis FYGO 
løsriver sig fra DSOG, udelukkende kunne være medlem af FYGO, hvor man nu både skal medlem af 
FYGO og DSOG. Hvis FYGO derimod bliver lagt ind under DSOG, kan vi ikke være sikre på fortsat at 
have samme beslutningsfrihed og råderet over vores økonomi som nu. 



Det er den nuværende bestyrelses opfattelse at 
• FYGO fortsat vil have sin egen bestyrelse og selv bestemme over vores midler.  
• At vi gennem en lang årrække har haft et velfungerende samarbejde med DSOG og man som 

FYGO medlem drager stor fordel af mange af DSOGs aktiviteter, hvorfor man som 
FYGOmedlem også bør være medlem af DSOG. 

 
Bestyrelsens anbefalinger går derfor på at vi vil fortsætte som fraktion under DSOG med eget 
kontingent og mulighed for støttemedlemskab for speciallæger. Vi vil dog gerne diskutere det med jer 
på vores generalforsamling, såfremt I skulle have andre synspunkter. 
   
Hjemmeside og internet 
FYGO er i løbende igang med at opdatere hjemmesiden, der var blevet noget forældet. 
Ved sidste års GF, vedtog vi inspireret af DSOG, at FYGO kunne forsøge at øge sine indtægter ved at 
sælge reklameplads på hjemmesiden. Vi valgte i første omgang at afvente DSOGs erfaringer og det har 
vist sig, at der fra medicinalfirmaernes side ikke har været den store interesse. FYGO har derfor valgt 
ikke at gå videre med sagen. 
 
Vi har desuden oprettet en facebookgruppe, hvor FYGOs medlemmer kan komme i kontakt med 
hinanden på tværs af regioner og afdelinger. Man kan blive medlem ved at rette henvendelse til 
gruppens administrator. 

Beretning fra DSOG’s Efteruddannelsesudvalg (EFU) 2008-2009 v TS 
EFU planlægger løbende efteruddannelseskurser ud fra både ønsker fra medlemmerne samt forslag fra aktive 
medlemmer, der selv tilbyder at fungere som kursusledere. Imidlertid er det – som også anført i tidligere 
beretninger – tiltagende sværere at indpasse kurserne i en i forvejen fyldt kursuskalender med mange andre 
og gode tilbud om kurser. EFU fornemmer på medlemmerne, at man i stigende grad søger de 
subspecialiserede videreuddannelseskurser, frem for de bredere efteruddannelseskurser der ligger i EFU’s 
kommissorium. EFU har derfor haft tiltagende svært ved at opfylde sin opgave i den form kommissoriet 
anbefaler. Af samme grund ser EFU frem til bestyrelsens initiativ om at styrke et systematisk 
efteruddannelsestilbud for medlemmerne, formentlig inkluderende en omorganisering af EFU, og vil 
meget gerne indgå i arbejdet de kommende år med at styrke efteruddannelsesdelen i DSOG.  

EFU står bl.a. for planlægning og afholdelse af Novembermødet, der i 2008 blev afholdt for 4. gang. Emnet 
var i 2008 ”Ungdommens gynækologi og obstetrik”. Der var tilmeldt knap 100 deltagere til mødet. Mødet 
blev generelt evalueret meget positivt.  

EFU er tillige repræsenteret i NFOG’s Educational Committee, og i det forløbne år har EFU’s formand 
tillige været formand for NFOG Educational Committee. Som afløser for tidligere års Hot Topics møder har 
NFOG besluttet fremtidig at afholde årlige efteruddannelseskurser på specialistniveau, og det første kursus 
vil omhandle vulvalidelser og afholdes i København til november 2009.  

 
EXPU 2008 v JF: 
 
Ekspertuddannelseskomitéen under DSOG har modtaget ansøgninger fra flere speciallæger, således at 
der nu også er søgt om forløb inden for den mere klassiske obstetrik og inden for benign gynækologi. 



EXPU-komitéen har fremsat forslag om visse opstramninger og præciseringer omkring især 
dokumentationen af uddannelsesprogrammerne. Endnu er der ikke færdiguddannet specialister med 
disse skærpede krav. 
Kommende speciallæger, der kunne tænke sig et EXPU-forløb, bør være opmærksom på kommissoriet 
(DSOGs hjemmeside) og planlægge deres forløb nøje herefter. Det kan anbefales at være i god tid..... 
 
Internationale relationer  
 
FYGO har deltaget aktivt i den Nordiske Forening for Yngre Gynækologer og Obstetrikere 
(NFYOG).  
NFYOG er en forening bestående af yngre gynækologer og obstetrikere fra Norden. Der sidder 2 fra 
hver af de respektive nationale bestyrelser i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.  
Formålet med foreningen er at udveksle erfaringer vedrørende uddannelse i de Nordiske lande til 
gensidig inspiration og fremme af uddannelsen i de Nordiske lande.  
NFYOG arrangerer hvert andet år – de år, hvor der ikke er NFOG kongres – et seminar, der afholdes i 
København (førhen Malmö). I juni 2007 var emnet ”fremtiden for obstetrik”. I 2008 holdt NFYOG et  
symposium forud for, men i forbindelse m NFOG i Helsiniki. Prækongres symposiet var et resumé af 
sidste års symposium om obstetrik i KBH. 
I juni 2009 vil NFYOGs seminar omhandle gyn/obs i et globalt perspektivt med fokus på, hvorledes 
industrialiserede lande og 3. verdens lande kan tænkes at drage fælles nytte af kommende gynækologers 
uddannelse. 
 
Mere information om NFOYG på www.FYGO.dk 
   
XVII. ENTOG årsmøde 2009, Budapest Ungarn 
I 2009 vil der igen være mulighed for at komme på udveksling på en gynækologisk/obstetrisk 
afdeling i europa. Det fire dages udvekslingsprogram løber af stablen fra d. 8.-13. juni og turen går i år til 
Budapest i Ungarn. Danmark har sender igen i år to yngre læger afsted. Vi glæder os til at læse mere om 
opholdet i DSOGs blad. Der er ansøgningsfrist 1.april 2009.
 
Kursusaktivitet  
Vi har i perioden afholdt følgende kurser:  
 
Efterår 2008  

• Gynækologiske infektioner (Vest) 
• Kolposkopi (øst, vest) 
• Sexologi (øst) 

Forår 2009 
• Sexologi (vest) 
• Infertilitet (øst) 
• Prænatal diagnostik og Obstetrisk UL (øst) 
• Gynækologisk endokrinologi (internat) 

 
Dertil er planlagt yderligere kurser 
Forår 2009: 

• Klinisk genetik (øst, vest) 
• Infertilitet (vest) 
• Prænatal diagnostik og Obstetrisk UL (vest) 



Efterår 2009: 
• Gynækologisk UL 
• Neonatalogi 
• Medicinske sygdomme i graviditeten 

 
I planlægningen af kurser og kursusemner tilstræbes fortsat, at kurserne er praktisk orienterede med stor 
bredde indenfor specialet. Kurserne er primært rettet til fase I-II, og vi tilstræber en minimal 
deltagerbetaling, hvilket bl.a. sikres ved en god opbakning fra sponsorer, som selvfølgelig ikke har 
indflydelse på indholdet af kurserne.  
 
Gennemgående for kurserne har været et højt antal deltagere og at de generelt får flotte evalueringer fra 
kursusdeltagerne.  
 
FYGO arbejder på at få en DSOG-vurdering af kursernes niveau og indhold. Førhen blev dette vurderet 
af formanden for Vurderingsudvalget, der med den nye ansættelsesprocedure jo nu er nedlagt. DSOG-
vurderingen ville sikre, at deltagelse i FYGO-kurser fortsat anses for relevante ved fremtidige 
ansøgninger til hoveduddannelsesforløb, ligesom det vil sikre DSOG en føler med FYGOs aktiviteter, 
hvad der næppe vil være til FYGOs ulempe. 
 
Inspireret af akutdage i samarbejde med SAKS, håbe FYGO at kunne tilbyde kurser m 
simulationstræning af akutte problemstillinger på DIMS i foråret eller efteråret 2010. 
 
FYGOprisen 
Uddeles i år for 13. gang i træk. Vi glæder os til endnu engang at uddele prisen til en engageret 
kollega/afdeling der har gjort et ekstra godt stykke arbejde for uddannelses af Yngre Obstetrikere og 
Gynækologer. 
 
Generalforsamlingen 2009  
FYGOs bestyrelse fremlægger sin beretning i forbindelse med GF d. 19. marts 2009  
 
Vi vil gerne diskutere følgende med Jer:  
 
• Erfaringer med den nye ansættelsesprocedure/faglig profil for speciallægeuddannelsens 

hoveduddannelsesforløb  
• Forskningstræning – deltagernes erfaringer.  
• Hvad kan vi gøre mere?  
 
 
FYGO´s bestyrelse  
marts 2009 
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