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FYGO BM d 27-28 aug 2004 
 
 
Pkt 1: Valg af referent fredag: GE og lørdag; PS 
 
Pkt 2: Godkendelse af referat fra 5.maj. 
Referatet blev godkendt 
 
Pkt 3: Opsamling vedr 360 og kompetenceudvikling. Er der noget vi skal arbejde videre med? 
Med baggrund i konsulent Gitte Bjørgs oplæg vedrørende person profil analyse og 360 graders 
evaluering/feedback og de erfaringer, der allerede nu er gjort med den model for 360 graders 
evaluering som vores målbeskrivelse anbefalerblev det besluttet, at GE skriver brev til 
Undervisningsudvalget. I brevet vil FYGO opfordre Undervisningsudvalget til at indstille til de 
gynækologiske obstetriske afdelinger, at der ikke foretages 360 graders evaluering efter den 
foreslåede model med mindre der er taget aktiv stilling til 1) hvad vi som speciale vil opnå med 360 
graders evalueringen – hvad er formålet? 2) hvordan der sikres den nødvendige anonymitet 3) hvor 
data skal opbevares. Skal de fx indgå i personalemappen? 4) at vejlederne ikke er 
uddannede/opkvalificerede til at anvende metoden korrekt 5) at der ikke på de enkelte afdelinger er 
etableret et sikkerhedsnet omkring en negativ tilbagemelding og 6) om en 360 graders evaluering er 
en test, der skal bestås før man kan få godkendt sin introduktionsstilling? Samtidig vil vi gerne deltage 
i arbejdet med at forbedre metoden som vi anser for væsentlig i arbejdet med personlige kompetencer. 
Fx vil vi opfordre til, at emnet debatteres på temadagen d 6. april 2005 
 
Pkt 4; Uddannelsespolitiske notat og fremtidig strategi?  
Diskussion af hvad bliver/er FYGO´s rolle i de kommende år? Hvilke nye initiativer skal igangsættes? 
Tidligere U-politisk notat blev gennemgået og heldigvis er rigtig mange punkter opfyldt i det 
forgangne år. På mange områder har vi fået vores synspunkter igennem. Fremover vil emner som 1) 
evaluering & arbejde med porteføljen 2) hvem har ansvaret for at evaluering/dokumentation finder 
sted? 3) antal U-stillinger 4)opfølgning på inspektorbesøgene 5) kursusaktivitet 6) specialets fremtid – 
opdeling i gyn og obstet? 7) profilering af specialet mhp en mere ligelig kønsfordeling 8) håndtering 
af klagesager & debriefing ved utilsigtede hændelser 9) fokus på behovet for ændring i hvordan man 
tilegner sig kompetencer – herunder uddannelse af vejlederne og diskussion af vejlederens rolle. GE 
udarbejder uddannelsespolitiske notat mhp næste nr af Bladet. 
 
Pkt 5; NFYOG (MS og GE) 
Referat fra mødet i Helsinki d 12. juni 2004.  NFYOG Sessionen ”Improving education” havde 55 
deltagere og forløb fint. Sociale arrangement 80 deltagere. Marie Søgård bliver ny formand for 
NFYOG 1/1 2005. NFYOG har budget på 50.000 dkr der vil kunne dække planlagte aktiviteter. 
NFYOG får repræsentant i organizing committee i forbindelse med NFOG kongressen i Gøteborg 
2006 
Nyt NFYOG seminar planlægges juni 2005 i Malmø med mulige emner som; Den 
uddannelsessøgende læges opgaver som leder – samarbejde med andre faggrupper – lægerolle – 
kvindelige lægers forhold. Planlægges ved kommende møde i Stockholm d. 25.-26. sept. 
 
Pkt 6; ENTOG (MS) 



Udvekslings ophold 22.-27. nov 2004. Endnu ingen ansøgere. PS reklamerer yderligere på 
hjemmesiden om at der ydes fuld støtte fra FYGO/DSOG. MS og GE deltager i ENTOG mødet 
ultimo nov i Slovenien. Næste år Barcelona. Mulighed for at få udvekslingen til DK år 2006. 
Besluttes endeligt på næste BM. 
 
Pkt 7; Brainstorm vedr FYGO internat d 17-18 marts 2005  
Programmet skal søges sammensat snarest. Emner til diskussion var Ernæring/motion – motivering af 
den adipøse patient, adipositas, anorexia nervosa, konsekvens omkring fertilitet, kirurgi 
komplikationer mm (risikofaktorer hos den gynækologiske obstetriske patient (herunder intrauterin 
påvirkning). ”Livsstil – for meget og for lidt ” i det hele taget som overskrift/gennemgående tema. 
Tovholdere: Anja og Thea, der udarbejdes forslag til program/undervisere til næste BM, hvorefter 
arbejdsopgaver fordeles. GE kontakter sponsorer og fungerer som kontakt person til Ledernes. 
Tænk over socialt program.  
Pernille ser på alternative konferencefaciliteter og priser (for 16.-17. marts 2006). 
 
Pkt 8 
Hvad sker der i: 
DSOGs bestyrelse (CPD + GE) 
Specialespecifikke råd: Der søges om at undervisningsudvalget får en observatørpost (DSOG) i de 3 
speciale specifikke råd mhp at koordinere uddannelsestiltag. 
Undervisningsudvalget afholder Temadag, d. 6. april 2005 i Odense, omkring evalueringsstrategier og 
erfaringer. 
De uddannelsessøgendes operationserfaring søges kortlagt via spørgeskemaundersøgelse. 
Sponsorering: DSOG vil fokusere på problematikken omkring sponsorship. 
DSOG har anmodet uddannelsesudvalget om at udforme en model der kan konvertere/tilpasse 
nuværende principper i pointtildelingen i det gamle system, så de tilpasses ”de 7 roller” i fremtidige 
ansøgninger til kursusstilling. Dette er et forsøg på at være på forkant og undgå at der er nogen der 
mister point 
DSOG´s bidrag til Lægeforeningens ”Specialespecifikke Håndbog” revideres – GE og CPD skriver 
udkast frist 1/10. 
Der kommer EBCOG inspektorbesøg på Skejby foråret 2005. 

 
Undervisningsudvalget (JDS) 
Har holdt internat. Vedr u-kurser; evalueringer OK, kurserne gennemgås aktuelt for at sikre at alle de 
mål der er anført i målbeskrivelsen dækkes. Uddannelse af AP- læger – mangler overblik i region Øst. 
360 graders evaluering; påpeger at fortrolighed omkring oplysninger er vigtige – herudover diskuteret 
hvordan. Udarbejdet forslag til forskningstrænings modul.  
 
Efteruddannelsesudvalget (CR)  
Det blev diskuteret om FYGO skal nedlægge sine aktiviteter i udvalget på længere sigt, da udbyttet 
tilsyneladende er beskedent. Vi afventer mødet i oktober. 
 
Vurderingsudvalget (JL) 
Der var 32 ansøgere til 9 stillinger, 0-14 point. Alle, der var berettigede til det fik ”ekstra point” for 1 
års kirurgi. Diskussion af om der er behov for vejledning omkring udarbejdelse af ansøgninger. 
HVEM skulle kigge på vejledningen til ansøgningen på region Nords hjemmeside???  Næste møde 
d.7/12. Opslag af de kommende kursusstilinger; 1. november, frist 15. november, besættelse 1. april, 
ansøgere får endelig besked i uge 6. 



 
 

Status for diverse udvalg i regionerne  
Region Nord (GE og PS) 
Planlægning af tværfaglige kurser er i gang. Påbegyndes i slutningen af 2004 (noget forsinket). 
Elektronisk logbog sat i EU udbud af SST, forventes klar i starten af 2005. Herefter skal specialerne 
rette den til.  
Alle uddannelsesprogrammer er nu blevet godkendt. Der er problemer med de kirurgiske 
kompetencer, hvor nogle afdelinger har udmeldt at visse kompetencer ikke kan forventes opnået. Man 
indstiller til DSOG at nedsætte niveauet for visse kompetencer til ”B”. Første I-stillinger er i gang. En 
Hovedudd.stilling starter 1.oktober. Der er søges planlagt kursus i 360 gr. evaluering for de udd.ansv. 
læger i regionen. Uddannelsessekretariatet har allerede planer om at afholde kurser i år for udd.ansv. 
overlæger i regionen. 

 
Region Syd; (JDS): ej tilstede 
Region Øst; TD: Programmer godkendt, Praktiske rammer er ved at blive aftalt afdelingerne imellem. 
(Der var diskussion i bestyrelsen om man skulle anbefae ansættelsessamtaler, som det gøres i Region 
Nord). 
 
Pkt 9; Kursusplan for 2004/2005 
Gennemgang af hvordan et FYGO kursus arrangeres? M.h.t. sponsorering kan man evt kontakte 
underviser for forslag. Datoer checkes med DSOG´s mødekalender for at undgå overlap. Kontakt 
gerne ”erfarne” medlemmer for tips! 
 
Neonatologi Odense 5. oktober 2004 (KJ/MS) samt 11 jan 2005 
Infertilitet udredning og behandling, 8. september 2004 Århus (GE/PS) 
Infertilitet, Øst 20. september (AP/TD) 
Basal obstetrik, Øst/Vest 2004 dato? (TL/JDS) 
Gynækologiske infektioner Århus d 3. november (PR/TL) 
Basal laparoskopi, efteråret 2004 TD/ MS og Lotte Clevin Alpha Instituttet. 
 
2005  
FYGO internat og GF 2005 afholdes d 17-18 marts. Ledernes Uddannelsescenter er reserveret  
Vulvasygdom (Christina) 
Gyn Obs infektioner KBH. (PR/TL) 
Basal Obstetrik KBH (TL/JDS) 
 
Pkt 10; Økonomi (PS) 
Regnskabet for 2003 blev godkendt og underskrevet.  
Status: Fremsendes til medlemmer af bestyrelsen efter mødet, da der var forståelsesproblemer 
omkring poster, men overordnet balancerer budgettet for 2004. 
Diskussion af budget 2004/2005 
Støtte til udveksling: Det blev vedtaget at uddele i alt kr. 5000 fordelt på 2 portioner i forbindelse med 
ENTOG udveksling. Dette for dokumenterede udgifter (hotel, forplejning m.v.). Diskussion af om 
FYGO´s bestyrelse skulle uddele af stipendier eller lignende. Bestyrelsen valgte i stedet at bruge 
midler i forbindelse med kurser/internatet således at det kommer mange af medlemmerne tilgode 
11; Inspektorbesøg 
Diskussion af besøgene i Kolding, Odense (genbesøg) og Ålborg. 



Inspektor rapporterne bliver publiceret på internettet i løbet af i år. 
Plan for fremtidige besøg: Herning 2/12 (Søren Brostrøm deltager), genbesøg Glostrup dec 2004 
(GE), genbesøg Hvidovre (JDS). GE kontakter SST mhp om der er andre besøg. 
 
Gennemgående er der behov for at flere U-søgende deltager i interviewene under inspektorbesøget. 
Der mangler en bedre planlægning for de uddannelsessøgende. Den junior inspektor, der skal med på 
besøget kontakter den uddannelsessøgende på afdelingen via en reminder ud i meget god tid, samt 
f.eks 14 dage før besøget. Sørg for at gøre opmærksom på selvevalueringsrapportens eksistens – og 
opfordre til at deltage i udarbejdelse af den – opfordre til at interview med U-søgende placeres tidligt 
under besøget (vagtholdet kan deltage osv). Hvem skriver standard brev? 
.  
Deltagelse i inspektorkursus d 23-24 nov 2004. Vi har 3 pladser; Jane, Christina og Jannie har tilmeldt 
sig. Ved evt. afbud: Anja og Pernille. 
GE kontakter SST mhp at offentliggøre vores deltagelse som Junior-inskeptorer i fx Ugeskriftet – 
afventer møde i Inspektorkontoret d 9/9. 
 
Pkt 12; Orientering fra mødet med Fayl d 26. maj (AP) 
Forskningstræning i speciallægeuddannelsen blev diskuteret. Generel forundring over ønske om at 
inddrage 360 gr. evaluering i forskningstræningen.  
 
Pkt 13: Revision af FYGO-håndbogen 
Der er ikke pt. mange ændringer. De ansvarlige for de enkelte kapitler sender evt. korrektur til 
webmaster. Husk at checke hjemmesiden for døde links. 
 
Pkt 14; Eventuelt 
Der er ifølge udtræk fra DADL 582 medlemmer af FYGO. 
Der indhentes tilbud på udfærdigelse af nyt logo (PS), evt. accept af bestyrelsen på næste BM 
Bestyrelsesinternat næste år planlægges til at ligge i maj / primo juni. Feks sidste weekend i maj. Evt 
Molskroen (Christina undersøger). Evt. eksternt indlæg om formiddagen. 
 
Kommende møder; 
28/9 OUH 
27/10 OUH 
husk DSOG efterårsmøde; 19-20/11 
30/11 OUH 
12/1 OUH – efterfølgende middag OBS ny dato 
4/3 Afsluttende FYGO BM OBS ny dato 
17-18 Internat Ledernes 
 
Gitte Eriksen og Peter Secher 


