
Bestyrelsens beretning 2006 -2007 
til FYGOs generalforsamling 15. marts 2007 

 
 
 
Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning: 
• Christina Damsted Petersen, formand 
• Torur Dalsgaard, næstformand 
• Mathilde Evaldsen, sekretær 
• Peter Secher,  webmaster 
• Jacob Graves  Dinesen, medlem af DSOG´s bestyrelse 
• Kathrine Birch, kasserer 
• Marie Søegaard og Kirsten Schiøtt, bestyrelsesmedlemmer 
 
    Desuden har Annemette Lykkebo, Christian Rifbjerg Larsen og Jens Fuglsang deltaget i bestyrel-
sesarbejdet som medlemmer af hhv. undervisnings-, efteruddannelsesudvalget og vurderingsudval-
get. Bestyrelsen har holdt 9 møder i perioden samt et 2-dages internatmøde. Herudover har besty-
relsen deltaget i DSOG´s forårsmøde april 2006, NFOG i Göteborg, maj 2006, organisering af 
ENTOG kongressen december 2006 og Sundhedsstyrelsens Inspektordag 1. februar 2007. 
 
Bestyrelsen har haft følgende eksterne repræsentation i perioden:  
• DSOGs bestyrelse:  Christina Damsted Petersen og Jacob Graves  Dinesen 
• Efteruddannelsesudvalget: Christian Rifbjerg 
• Undervisningsudvalget: Annemette Lykkebo 
• Vurderingsudvalget: Jens Fuglsang 
• Komitéen for ekspertuddannelser (” EXPU-komitéen ”): Jens Fuglsang 
• NFYOGs bestyrelse samt ENTOG council: Marie Søgaard og Kirsten Schiøtt 
 
• Det regionale videreuddannelsesråd i region Øst: Torur Dalsgaard  
• Videreuddannelsesudvalget  Region Syd: Annemette Lykkebo og Kirsten Schiøtt 
• Følgegruppen i Region Nord: Peter Secher og Dorte Kjær, sidstnævnte afløst af Mathilde Evald-

sen per 1. januar 2007 
• Det lægefaglige speciale råd, region Midt: Kirsten Schiøtt 
 
Følgende inspektorbesøg er gennemført: 
 
• Hillerød, 7. maj, Jakob Dinesen  
• Sønderborg, 30. august, Torur Dalsgaard 
• Hjørring ,12. september, ingen FYGO deltagelse 
• Glostrup, 10. oktober, Jane Lyngsøe 
• Kolding, 5. december, Christian Rifbjerg Larsen 
• Esbjerg, 12. december, Kathrine Birch 
• Næstved, 22.januar , Jacob Dinesen 
• Holbæk, 28. februar, Peter Secher 
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• Odense, udsat til april 2007, Christina Damsted Petersen 
• Haderslev, aflyst 
• Slagelse, aflyst 

 
FYGO har haft ét bestyrelsesmedlem med på inspektorkurset i efteråret 2006. 
2 - 4 medlemmer af bestyrelsen har deltaget i kurset i de foregående år. 
 
Økonomi 
   Antallet af medlemmer er ikke væsentligt ændret. FYGOs økonomi er god og stabil. Bestyrelsen 
har været nødsaget til at foreslå at medlemsgebyret hæves fra 200 kr. til 300 kr. i 2007 pga. falden-
de indtægter fra sponsorer til FYGO kurser og let øgede udgifter i forbindelse med bestyrelsens 
tiltagende antal arbejdsopgaver. 
 
 

Arbejdsområder 
 
Revision af  FYGO håndbogen på hjemmesiden 
   FYGO håndbogen har siden 2005 eksisteret i digital udgave på FYGO s hjemmeside. FYGO har i 
det forgangne år redigeret de enkelte kapitler , således at vejledningen er mere tidssvarende. Som 
følge af strukturreformen og centrale ønsker om nye krav til ansættelsesproceduren til hoveduddan-
nelsesforløb, kan det dog forekomme at indholdet i visse kapitler allerede er forældede.  
 
  
Hoveduddannelsesforløbet  
   FYGO har via medlemmer erfaret at det har vist sig svært at nå målsætninger i målbeskrivelse 
(cases/audits).Der synes at være uenighed rundt om på uddannelsesstederne om hvor stort proble-
met er. FYGO vil følge udviklingen. FYGO vil desuden gerne understrege at det angivne ANTAL 
indgreb på checklisterne er VEJLEDENDE; når man har OPNÅET kompetencen (uanset antal) & 
fået sin underskrift, behøver man ikke længere at fortage registrering 
Forskningstræningsmodulet er ved at være på plads (se beretning fra Uddannelsesudvalget). Det 
eksisterende u-kursus ”Forskning og Udvikling” er revideret og opretholdes. 
SOSA erstattes af LAS3. 
 

Inspektorordningen 
    FYGO har siden 2002, som led i en forsøgsordning med Sundhedsstyrelsen, deltaget i mere end 
25 inspektorbesøg heraf 9 i indeværende periode. Dette samarbejde er nu blevet permanent. Pga. 
efterspørgslen fra andre specialer om at deltage i inspektorordningen, har FYGO dog fået ind-
skrænket sin mulighed for at få uddannet FYGO bestyrelsesmedlemmer til juniorinspektorer. Dette 
har dog ikke afholdt FYGO fra at sende bestyrelsesmedlemmer til størstedelen af inspektorbesøge-
ne året rundt om på de danske gynækologiske afdelinger. Vi beklager evt. sjældent forekommende 
fravær ved inspektorbesøg. Inspektorbesøg har og vil altid være et af FYGOs prioriterede indsats-
områder. 
   Alle selvevaluerings- og inspektorrapporter samt aftaleskemaer kan findes på www.sst.dk. FYGO 
støtter at alle oplysninger er tilgængelige for alle. Det er fortsat vores indtryk at afdelingerne, der 

http://www.sst.dk/
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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 dags-
ordnen. På FYGOs hjemmeside kan man finde oplysninger om  fremtidige besøg  og navnet på den 
juniorinspektor, der kommer på besøg  
 
 
   

Undervisningsudvalget (UU) 
   I 2006 har en stor del af undervisningsudvalgets arbejde været centreret omkring etablering af 
forskningstræningsmodulet i hoveduddannelsen.  Med de udspil, der i 2005 forelå fra regionerne, så 
det ud til at modulet ville blive afviklet forskelligt i de 3 regioner. Vi har siden arbejdet på at få lov 
til at etablere et landsdækkende specialespecifikt modul, idet vi i UU under hele arbejdet med den 
ny uddannelses har tilstræbt, at uddannelsen i regionerne blev så ensartet som muligt. Desuden syn-
tes det hensigtsmæssigt og formentligt også være således, at de uddannelsessøgende vælger projek-
ter, der ligger indenfor specialet.  
   Det er stort set lykkedes at få modulet specialespecifikt, og har fået følgende form: Modulet be-
står af 10 dage til teoretisk arbejde ( planlægning, kurser og evaluering) samt 10 dage til praktisk 
udførelse. Forskningstræningens teoretiske del indledes med et tværfagligt basiskursus, som ligger i 
regionerne og afvikles i universitært regi. De første kurser har været afholdt. Herefter følger 6 (3x2) 
kursusdage, som vi som selskab har fået mulighed for at byde ind på. Vi har etableret 3 kurser i 
samarbejde med en række entusiastiske delkursusleder. Kursustitlerne bliver: Epidemiologi, Fra 
evidens til guideline og Fra guideline til klinisk praksis. Kursisten skal inden deltagelse i kurserne 
have valgt et projekt, og delkursuslederne skal være bekendt med dette, for at undervisningen kan 
blive så målrettet som muligt. Projektet kan f.eks. bestå i deltagelse i en guideline gruppe, eller lo-
kale projekter omhandlende f.eks. instrukser eller kvalitetssikring.  Kurserne vil blive udbudt en 
gang årligt, formentlig første gang i efteråret 2007, og skal tages i nævnte rækkefølge.  I udvalgt 
situationer kan kursister have særlige interesser og ønske at følge andre kurser end de af specialet 
foreslået. 
    I region Nord og Øst tilbydes modulet til alle i hoveduddannelses forløb uden akademisk grad, , 
mens man i Syd har valgt at give alle, uanset evt. akademisk grad, mulighed for at deltage i modulet 
(dog vil kursister med akademisk grad ikke blive tilbudt Basiskurset). Såfremt kursister i region 
Syd med akademisk grad ikke ønsker at deltage, kan der søges dispensation.  
   UU finder det uheldigt, at kursister med akademisk grad i region Nord og Øst ikke får tilbudt de 
tre af specialet arrangerede kurser, og UU  vil fortsat forsøge at arbejde for dette.  
Dette eksisterende u-kursus ” Forskning og Udvikling” er revideret og opretholdes.  
   Desuden har UU i det forgangne år bl.a. arbejdet med revision af målbeskrivelserne, evaluering af 
U-kurserne og arrangeret en velbesøgt  temadag med fokus på uddannelse Mht. ændringerne i mål-
beskrivelserne vil de uddannelsesansvarlige overlæger få tilsendt klistermærker med rettelserne, 
som således let kan sættes ind i de allerede udleverede målbeskrivelser.  
 
 
 
 
 
 



Beretning Efteruddannelseudvalget (EFU) 2006 
 
EFU gennemførte i 2006 syv møder, hvoraf to var telefonmøder, to lå i forbindelse med anden 
møde- eller kursusaktivitet, og to blev afholdt på Frederiksberg Hospital. Endeligt holdt vi et møde 
ved NFOG kongressen i Göteborg.  
 
Det nye November Mødet® løb af stablen for andet år efter sammenlægning af efterårsmødet på 
Herlev og det tidligere Novo møde i oktober. Denne gang var emnet sexologi, og trods nogen 
nervøsitet for emnets tiltrækningskraft på DSOG og FYGOs medlemmer blev mødet et 
tilløbsstykke næsten 130 deltagere, meget gode oplæg og en god fest fredag aften i Domus Medica.   
 
Rent sponsormæssigt var mødet også en succes, da vi nåede et lille overskud som kan anvendes til 
fremtidige kursusaktiviteter.  
 
Ud over November Mødet® har EFU i 2006 gennemført kurser i gynækologisk ultralyd.  
 
2007 har vi gennemført Internatkursus i gynækologisk endokrinologi  der er desuden planlagt 
kursus i obstetrisk ultralyd, samt selvfølgeligt et nyt November Møde®, emnerne er under 
udarbejdelse.    
 
Afslutnings vis vil jeg benytte lejligheden for at takke af for denne gang. Jeg udtræder af FYGOs 
bestyrelse og DSOGs efteruddannelsesudvalg ved generalforsamlingen marts 2007.03.08 
 
Jeg vil gerne takke FYGOs medlemmer og bestyrelse for den tillid og opbakning jeg har modtaget 
over de år jeg har været aktiv, ligesom jeg vil takke medlemmerne af DSOGs 
efteruddannelsesudvalg for det gode og spændende og konstruktive samarbejde vi har haft.  
 
 
God vind frem over 
 
 
Christian Rifbjerg Larsen   
EFU / FYGO 
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Ny ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen 
   De nye fem regioner har udtrykt ønske om at fastlægge nye rammer for ansættelsesproceduren til 
besættelse af speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. Man har ønsket at erstatte pointsy-
stemet til hoveduddannelsesstillinger med en ny ansættelsesprocedure fra 2008.   FYGO har ikke 
direkte været høringspart men har via uddannelsesansvarlige kanaler fået indblik i udkastet til over-
vejelserne bag en eventuel ny ansættelsesprocedure. Baggrunden for ændringen er et politisk pres 
for at komme væk fra situationen hvor YL kunne gå i årevis og samle point til en given stilling. På 
baggrund af den stigende efterspørgsel på speciallæger og udsigten til mangel på samme, ønsker 
man at nedbringe alderen for YL i hoveduddannelsesforløb i bl.a. vores speciale.  
   Fra flere sider har man givet udtryk for en bekymring for at  komme tilbage til det gamle system, 
hvor  man kunne frygte nepotisme samt at  de 7 roller, som blev indført i 2003 vil blive nedpriorite-
ret. Man forestiller sig dog at et nyt system vil blive baseret på en ”faglig profil” som lægger sig op 
ad 2 eller flere af de 7 roller. FYGO har taget initiativ til at komme med et bud på den ”faglige pro-
fil” og vil præsentere den på generalforsamlingen 2007.  

 

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 har tradition for at 
holde prækongres symposium i forbindelse med NFOG kongressen, som i 2006 blev afholdt i Gö-
teborg. Temaet var ”Doctors are always leaders, whether they want it or not”.Efter symposiet ar-
rangerede  NFYOG et socialt aftenarrangement for de yngre gynækologer og obstetrikere, som der 
var stor tilslutning til. NFYOG har planlagt et seminar om fremtiden for obstetrik med titlen ”Is 
there a future for obstetrics? ”. Datoen er 1 og 2 juni 2007, og det foregår i København. Detaljeret 
program og tilmelding fremgår af FYGO’s hjemmeside www.fygo.dk. 
 
 
 
XVI. ENTOG årsmøde 2006 i Danmark 
     Den 1. december 2006 var FYGO vært for det 16. ENTOG møde i København. Til mødet deltog 
96 udenlandske såvel som indenlandske yngre læger og speciallæger i obstetrik og gynækologi fra 
Europa og USA. Temaet for mødet var forskningstræning og 360 graders evaluering. Programmet 
bestod af udenlandske og danske foredragsholdere. Danmark var repræsenteret af 3 gode foredrags-
holdere som talte om forskningsaktiviteten blandt danske yngre gynækologer og obstetrikere, per-
sonlige erfaringer med at blive evalueret med 360 graders metoden og om den danske model for 
360 graders evaluering.  
    Forud for ENTOG mødet deltog 38 udenlandske yngre læger i et udvekslingsophold rundt på 
næsten alle danske gynækologisk og obstetriske afdelinger. FYGO vil gerne takke for i den ud-
strækning I tog imod dem og var vores gæster behjælpelige. FYGO har efterfølgende modtaget 
mange positive evalueringer på udvekslingsophold rundt om i landet. Det har krævet en stor indsats 
fra FYGOs side at planlægge ENTOG mødet i de forgangne 18 måneder og mødet var ikke kommet 
i stand uden Organizing Committees ( bestyrelsesmedlemmers og ikke bestyrelsesmedlemmers) 
store indsats forud for og under mødet i København..  
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    FYGO ser frem til at være repræsenteret ved dette års ENTOG møde, som vil finde sted i no-
vember måned i Østrig. Her vil igen være mulighed for at komme på et udvekslingsophold på en 
østrigsk gynækologisk – obstetrisk afdeling, så hold øje med opslag vedr. dette her i DSOG bladet 
og på FYGOs hjemmeside. 
 
 

Kursusaktivitet 
Vi har i perioden afholdt følgende kurser: 
2006 
• Klinisk farmakoterapi til gravide og ammende, marts  , København 
• Infertilitet – behandling og konsekvenser, FYGO GF og internat 16. og 17. marts, Odense 
• Karrierekanonen: Uge 46 i København, Uge 44  i Århus.  
• Onkologikursus Vest, Århus 
• Gynækologisk Onkologi, del I: cervix, vagina og vulva, maj, København 
• Gynækologisk Onkologi, del II: endometrie-, sarkom og trofoblastsygdomme, september,  

København 
• Gynækologisk Onkologi, del III: tuba- og ovariecancer, november, København 
• Prænatal diagnostik d. 26/9 , Århus 
 
Januar – marts 2007 
• Basalkirurgisk teknik Vest, 9. januar 2007,  Århus 
• Trombose og hæmostase i gynækologi og obstetrik, 8. februar, Århus 

 
    Kursuspolitik er således uændret idet kurserne er praktisk orienterede kurser med stor bredde 
indenfor specialet. Kurserne er primært rettet til fase I-II, og vi tilstræber en minimal deltagerbeta-
ling, hvilket bl.a. sikres ved en god opbakning fra sponsorer som selvfølgelig ikke har indflydelse 
på indholdet af kurserne. Vi har dog måtte forhøje kursusprisen fra årsskiftet 2005 til 200 kr. 
    Det har været et gennemgående kendetegn at kurserne har haft et højt antal deltagere og at de 
evalueres meget flot af kursusdeltagerne.  
    FYGO har i samarbejde med Organon afholdt 1 møde i Studiegruppe Vest, der er et tilbud til de 
lidt ’ældre’ FYGO-medlemmer.  
 
Generalforsamlingen 2007 
FYGOs bestyrelse fremlægger sin beretning i forbindelse med GF d. 15 marts 2007 
 
Vi vil gerne diskutere følgende med Jer: 
• Ny ansættelsesprocedure for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb 
• Forskningstræning –hvad er status  
• Hvad kan vi gøre bedre? 
 
 
FYGO´s bestyrelse 
1. marts 2007 
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