
Bestyrelsens beretning 2012-2013 til FYGO´s generalforsamling   
d. 21. marts 2013 
  
Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning: 
  
· Marie Storkholm, formand   
· Sofie Leisby Antonsen , næstformand  
· Kasper Aaboe, sekretær    
· Helene Hvidman, kasserer 
· Anne Cathrine Hoffgaard Munk, bestyrelsesmedlem 
· Peter Egede, bestyrelsesmedlem, 
· Martin Grønnebæk Tolsgaard  bestyrelsesmedlem (indsuppleret. maj 2012) 
 
· Maria Cathrine Vestergaard Scmidt, Suppleant  
 
· Christina Blach Sørensen, bestyrelsesmedlem (udtrådt af bestyrelsen maj 2012)  
 
Desuden har Ida Kirkegaard, Julie E. Hartnack Tharin, Elise Hoffmann Nielsen og Helle Højgaard 
deltaget i bestyrelsesarbejdet som medlemmer af hhv. Undervisningsudvalget(UU), 
efteruddannelsesudvalget(EFU), DSOG og ansættelsesudvalget.  
Henrik Højgaard har været webmaster og dermed associeret medlem af FYGO. 
  
Bestyrelsen har holdt 8 møder i perioden og et 2-dages internatmøde.       
Vi har deltaget med oplæg på DSOG´s forårsmøde, specialernes dag/karrieredag i region Nord og Øst, 
årsmøde i dansk hysterektomi-database og DSOG´s arbejdsgruppe-møde om hysterektomi.   
  
Bestyrelsen har haft følgende eksterne repræsentation i perioden:  
 
   ▪ DSOGs bestyrelse: Elise Hoffmann Nielsen og Marie Storkholm (associeret medlem) 

 ▪ Efteruddannelsesudvalget (EFU): Julie E. Hartnack Tharin  
 ▪ Undervisningsudvalget(UU): Ida Kirkegaard  
 ▪ Ansættelsesudvalget: Helle Højgaard  

 
Komitéen for ekspertuddannelser (“EXPU-Komitéen”): Ida Kirkegaard 
NFYOG´s bestyrelse: Anne Cathrine Hoffgaard Munk (Formand) og Peter Egede 
Videreuddannelsesudvalget Region Syd: Helle Højgaard 
Det specialespecifikke uddannelsesudvalg Region Øst: Sofie Leisby Antonsen 
Følgegruppen i Region Nord: Marie Storkholm og Maria Cathrine Vestergaard 
 
 
Følgende inspektorbesøg er gennemført:  
 
Januar 2012 Kolding – Junior inspektor Marie Storkholm 
Februar 2012 Skejby – Junior inspektor Sofie Leisby Antonsen 



December 2012 Hvidovre – Junior inspektor Ida Kirkegaard 
 
 
Økonomi og medlemsskare 
 
Økonomien i FYGO er sund. Årets resultat er et underskud på godt 11.000 kr. Årsagen hertil er en 
kombination af udgifterne til sidste års internat og at vi i 2012 desværre har haft lidt svigtende 
sponsorindtægter. Foreningens forventede formue er i 2013 på 205.000 kr. 
Der er budgetteret med, at regnskabet går i nul i 2013. Med hensyn til sponsorindtægter har FYGO i 
2012 og 13 haft væsentligt sværere ved at få sponsorstøtte til vores kurser og internat end tidligere, 
dette er der taget højde for i budgettet for 2013. Efter at DSOG i 2010 sænkede kontingentet de første 2 
år efter indmeldelse i foreningen, har FYGO oplevet en større medlemstilgang. 
 
I 2009-10 havde FYGO i alt 539 medlemmer, 340 ordinære -og 199 støttemedlemmer.  
I 2012-13 har vi i alt 668 medlemmer, 467 ordinære -og 201 støttemedlemmer. 
  
Arbejdsområder  
 
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 43 inspektorbesøg. 
Inspektorbesøg har og vil altid være et af FYGO´s prioriterede indsatsområder. 
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  
dagsordenen.  
  
Hjemmeside og internet  
 
Vi har i 2012 afprøvet at have en webmaster associeret til bestyrelsen efter valg på 
generalforsamlingen. Dette har bekræftet os i, at vores hjemmeside trænger til kraftig revision, hvilket 
er i overensstemmelse med overvejelser DSOG også aktuelt gør sig angående hjemmeside mv. Vi 
forventer, at vi i løbet af 2013, i samarbejde med DSOG, vil kunne løse de udfordringer, der ligger på 
dette område og at vi vil kunne præsentere en ny og forbedret hjemmeside med nye muligheder for 
interaktion med vores medlemmer. 
 
Revision af målbeskrivelsen for Gynækologi og Obstetrik 
  
Vi har i 2012 brugt tid på at diskutere DSOG´s undervisningsudvalg´s udkast til den nye 
målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik. Målbeskrivelsesudkastet blev 



præsenteret for DSOG´s bestyrelse i maj måned og skabte her en del debat omkring den operative 
oplæring af kommende gynækologer og obstetrikere. Det springende punkt var kompetenceniveauet for 
hysterektomi og hvorvidt vi i fremtiden skal kunne mestre denne operation på et selvstændigt niveau.  
Vi har fra FYGO´s bestyrelses side arbejdet for, at vi skulle bibeholde det selvstændige niveau 
angående hysterektomier, og har generelt ønsket, at alle nyuddannede speciallæger skal have opnået et 
højt basisniveau på alle områder defineret i målbeskrivelsen, inden de påbegynder evt. 
subspecialisering efter opnået speciallægeanerkendelse. Konklusionen fra DSOG´s arbejdsgruppe blev 
at anbefale et C-niveau i hysterektomi (Dvs. at man som nyuddannet speciallæge skal mestre 
hysterektomi under nogen supervision, hvilket i målbeskrivelsen er nærmere defineret som, at man 
typisk har orienteret sin bagvagt med henblik på evt. assistance) 
Debatten medvirkede til, at DSOG nedsatte en arbejdsgruppe omkring kompetenceniveau for 
hysterektomi, og at der blev afholdt et møde i gruppen i januar 2013.  
FYGO´s bestyrelse har forud herfor lavet en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt landets 126 
H-læger og vil gerne takke vores medlemmer for den store opbakning til undersøgelsen (vi har fået 
knap 100 besvarelser ind).  
 
Undersøgelsen afdækkede flere interessante aspekter af især de regionale forskelle i den operative 
uddannelse og vi forventer at arbejde videre med undersøgelsens resultater i 2013 (se nærmere om 
undersøgelsens resultater nedenfor). Målbeskrivelsen blev endeligt godkendt i DSOG i januar og skal 
efterfølgende godkendes i sundhedsstyrelsen. Den operative gynækologi er i den nye målbeskrivelse 
opprioriteret med særligt fokus på blandt andet de minimalt invasive metoder, ligeledes er mere 
simulationstræning indført og målbeskrivelsen er generelt forenklet ( se nærmere i beretningen fra UU).  
 
FYGO survey omkring operative kompetencer blandt H-læger 2012. 
 
Der har siden 2005 været en faldende kandidatalder for H-læger i gynækologi og obstetrik fra 9 år til 
nuværende 5 år (gennemsnitsalderen ved påbegyndt H-forløb er faldet tilsvarende fra 42 til 33 år). 
Dertil kommer indførslen af en 4 års-regel (2008), der har til formål at øge hastigheden hvormed yngre 
læger opnår speciallægeanerkendelse i Danmark. 
I DSOG, FYGO og DSOG ́s Undervisnings Udvalg (UU) har disse tal givet anledning til overvejelser 
om, hvorvidt den kortere vej fra nyuddannet læge til speciallæge stiller større krav til kvaliteten af den 
nuværende speciallægeuddannelse. Bl.a. på baggrund af disse overvejelser påbegyndte UU en revision 
af specialets målbeskrivelse i efteråret 2010 (første udgave 2003, revideret i 2007).  

For at kvalificere debatten omkring opnåelse af de operative kompetencer i den nye målbeskrivelse 
besluttede FYGO, med støtte fra UU og DSOG,  at indsamle data omkring det aktuelle antal 
operationer og kompetenceniveauer som H-læger i gynækologi og obstetrik opnår i dag. 
I august 2012 udsendte FYGO et spørgeskema til specialets 126 H-læger pr 1/8 12. Det seneste hold, 
der er med i undersøgelsen er ansat i H-forløb 1. april 2012. I spørgeskemaet blev der for en række 
operative indgreb spurgt til det samlede antal operationer udført i uddannelsestiden , antallet udført før 
påbegyndt H-forløb og til H-lægens opnåede kompetenceniveau for det givne indgreb. Data blev 
analyseret december 2012. 

Undersøgelsen viser, at H-lægerne i deres 4. uddannelsesår i overvejende grad har opnået målene 
angivet i den gældende målbeskrivelse (2007 udgave), det gælder både med hensyn til antal indgreb og 



kompetenceniveauer. 
Der er dog betydelige regionale forskelle mellem antallet af de enkelte operationer udført per H-læge i 
de 3 uddannelsesregioner (Nord, Øst og Syd).  
Resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret i forbindelse med FYGO´s generalforsamling d. 21. 
marts, nedenfor er nævnt hovedtræk fra undersøgelsens resultater. 
Laparoskopi: 
85% af H-læger i deres 4. uddannelsesår angiver at mestre operativ laparoskopi som defineret i 
målbeskrivelsen på minimum et selvstændigt D-niveau. Kun 3 ud af 20 H-læger i 4. uddannelsesår er 
endnu på et C-niveau. I gennemsnit har en H-læge i Region Nord og Øst samlet udført godt 100 
laparoskopiske indgreb i uddannelsestiden, når de er i 4. uddannelsesår, mens en H-læge i Region Syd 
ligger lidt lavere på ca. 75 laparoskopier. 
Hysterektomi:  
70% angiver at mestre abdominal hysterktomi på minimum D-niveau i 4. uddannelsesår af H-forløbet. 
De resterende angiver C-niveau. Hhv 55% mestrer vaginal hysterektomi og 40% mestrer laparoskopisk 
hysterektomi på et C-niveau i deres 4.uddannelsesår. Hovedparten af H-læger i 4. uddannelsesår har 
udført et samlet antal hysterektomier over 30, højest i region Nord, der i gennemsnit ligger over 40. 
Vaginale indgreb: 
72% angiver at mestre cystocele operation på C-niveau, 56% angiver at mestre rectocele på C-niveau 
og 55% angiver at mestre vaginal hysterektomi på et C-niveau. Angående samlede antal vaginale 
indgreb er der store regionale forskelle og generelt opnås målbeskrivelsens mål i region Nord og Syd, 
men ikke i region Øst. 
At kompetencen ”vaginale indgreb” tilsyneladende ikke opnås i uddannelsesregion Øst ser FYGO som 
særdeles problematisk. Problemstillingen er taget op både i DSOG, overfor DSOG´s 
undervisningsudvalg og i det regionale uddannelsesråd i region Øst og vi forventer, at der findes en 
løsning på den udfordring snarest. 
Hysteroskopi:  
I region Nord har man i gennemsnit i 4. uddannelsesår lavet dobbelt så mange (90 stk) hysteroskopier 
som i region Øst og Syd. I alle regioner har kursisterne også erfaring med hysteroskopiske indgreb, 
som minimum med ca. 20 indgreb i region Øst. Alle regioner ligger væsentligt over målbeskrivelsens 
nuværende mål. 
 

FYGO har overfor DSOG og UU forslået, at man fremover arbejder med at etablere et elektronisk 
registreringssystem, således at vi i fremtiden kan sikre os, at H-læger i Gyn-Obs opnår de kompetencer 
målbeskrivelsen skitserer og nemmere kan belyse eventuelle problemstillinger såsom store regionale 
forskelle i den operative oplæring. 
Vi vil i 2013 arbejde videre med at sikre en bedre ensretning i uddannelsen nationalt således, at de 
regionale forskelle udlignes. Desuden er det i forbindelse med arbejdet blevet meget klart, at den 
nuværende måde at kompetencevurdere og inddele i kompetenceniveau A-E trænger til generel 
revision. 

 
 
 



Kursist kurser: 
FYGO udsendte i sommeren 2012 et spørgeskema til alle H-læger angående ønsker og behov for 
FYGO-kurser og andre arrangementer primært rettet mod H-læger. Vi fik mange besvarelser – tak for 
det! 
 
Hovedpunkterne fra undersøgelsen er: 
Næsten alle der har bevaret spørgeskemaet (92%) er interesserede i møder med fagligt indhold og 
efterfølgende middag. Hovedparten er interesserede i møder hvert halve år. 
Næsten alle (97%) er interesserede i kurser med fokus på problemstillinger relevante for sene kursister. 
Hovedparten er interesserede i kurser ca. hvert halve år. To tredjedele (65%) er interesserede i erfa-
lignende grupper, enten hver 3.måned eller hvert halve år. 
 
På baggrund heraf arrangerer vi nye kursistkurser i 2013 og vil i øvrigt arbejde videre med, hvordan vi 
bedst tilgodeser H-lægerne. 
 
 
Beretning fra DSOG (v Elise Hoffmann Nielsen)   
  
FYGO og DSOG indgår i et samarbejde vedrørende bl.a. uddannelse, videreuddannelse  samt specialet 
generelt.  

Der har gennem året været et samarbejde mellem DSOG og  undervisningsudvalget mhp. at revidere 
målbeskrivelsen for både intro og H-forløb. I den forbindelse har FYGO gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt specialets kursister mhp. at afdække muligheden for at opnå 
forskellige kompetencer. Målbeskrivelsen vil blive moderniseret på flere områder, bl.a. opgradering 
indenfor laparoskopien, men en nedgradering af kompetenceniveauet indenfor abdominale 
hysterektomier. 
 
DSOG arbejder endvidere med at samle specialet, og styrke kontakten til vores mange subspecialer, 
hvorfor det er blevet aftalt at holde årligt møde mellem subspecialer og DSOG. 
 
Anette Tønnes Pedersen som er DSOG’s videnskabelige sekretær er blevet valgt ind i FIGO’s  
Executive board og vi håber på herigennem at få øget international indflydelse. 
  
DSOG var medarrangør af Efterårsmødet med temaet  ”Screening og Kontroller”. 
 
ACTA bliver online-baseret i løbet af et halvt år og man skal så frem man stadig ønsker at modtage den 
trykte version aktivt tilmelde sig. 
 
DSOG har afgivet høringsvar angående kandidatuddannelsen for jordemødre. 
 
 
 
 
 



 
Ansættelsesudvalgets beretning 2012-13. (v. Helle Højgaard)  
 
De 3 regionale ansættelsesudvalg inden for gynækologi og obstetrik er bestående af en speciallæge 
(UAO eller ledende overlæge) fra hver af de uddannelsesgivende afdelinger, en sekretær fra den 
regionale videreuddannelse og en yngre læge repræsentant fra et andet speciale.  Derudover er der af 
DSOG udpeget 2 speciallæger fra hhv. region nord og øst samt en af FYGO udpeget repræsentant for 
region syd. De af selskabet udpegede personer deltager nationalt som garant for at 
ansættelsesprocedurerne forløber ensartet i de 3 regioner. 

I det forgangne år har der været 2 ansættelsesrunder, 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013. 
Implementering af 4-års reglen har haft stor betydning såvel for den enkelte læge som for de enkelte 
specialer. I ansættelsesudvalgene har man set en klar konsekvens af implementeringen. Der har været et 
stigende antal ansøgninger til specialet nationalt. Specielt i region Syddanmark, hvor der har været 
forholdsvis flere ansøgere pr stilling sammenlignet med de 2 øvrige regioner. Ansøgerne er meget 
målrettede og der er en tendens til, at feltet bliver mere ensartet. Det ses, at ansøgerne søger bredere, 
også på tværs af regionerne, hvilket man fremover må holde sig for øje for at sikre, at alle forløb bliver 
besat. 
 
Ansættelsessamtalerne forløber stort set ens i de 3 regioner, og der er enighed om, at af de 7 lægeroller 
så vægter ”medicinsk ekspert” og ”akademiker” tungest, men som konsekvens af, at kandidatalderen 
falder, vil den medicinske ekspertise reduceres.  
Vedtægtsmæssigt må der ikke skeles til, om ansøgerne er underlagt 4-års reglen eller ej og det er med 
stor ærgrelse, at vi har set de første kollegaer falde for 4-årsreglen.  
Som notits kan anføres, at feltet i begge runder har bestået af 100 % kvindelige ansøgere. 
 
Beretning fra DSOG’s Efteruddannelsesudvalg  (v Julie E Hartnack Tharin )  
 
Efteruddannelsesudvalget er et udvalg under DSOG og varetager spørgsmål om efteruddannelse 
indenfor specialet. EFUs opgaver er derudover detaljeret beskrevet i kommissorium. 
Aktuelt består udvalget af 4 medlemmer: 

   ▪ Formand  Anja Kirstein 
 ▪ Julie E. Hartnack Tharin, kursusreservelæge, FYGO 
 ▪ Birgit Arentoft, praktiserende gynækolog 
 ▪ Claus Otto Lund 

Sammensætningen af udvalget er bestemt til at bestå af mindst en repræsentant fra DFKO, en ansat i 
uddannelsesstilling (FYGO).  Alle medlemmer skal godkendes af DSOG og vælges for en 2 årig 
periode. FYGOS repræsentant er på valg i 2013 og genopstiller. 
EFUs arbejde har primært det seneste år bestået i planlægning af Novembermødet, samt at have det 
overordnede ansvar for koordinering af DSOGs efteruddannelsesaktiviteter.   
EFU har holdt 4 møder, heraf 2 via Skype, med hensyn til planlægning af Novembermødet. 
Novembermødet blev afholdt med stort fremmøde og succes i Charlottehaven, København.  Årets 
emner var “Screening og kontroller,- får vi noget ud af det?”, samt “Efteruddannelse”. 



Flere af subspecialerne var repræsenteret, og der blev en livlig debat både blandt foredragsholdere samt 
deltagere. Overordnet blev mødet særdeles velevalueret. 
Fremtiden for EFU:  Årlig planlægning samt afholdelse af Novembermødet. 
Revision af kommissorium samt 1-2 årlige kurser for speciallæger. 

Beretning fra DSOG´s Undervisningsudvalg (UU)  (v. Ida Kirkegaard)  
 
UU har det overordnede ansvar for udarbejdelse af  tidssvarende målbeskrivelser for uddannelsen i 
introduktionsstillinger og i hoveduddannelsesstillinger samt tilrettelæggelse af U-kurser og 
forskningstræningsmodulet. 

UU har i 2012 haft fokus på følgende emner:  
 
Revision af målbeskrivelsen: 
UU har i 2012 arbejdet videre med revision af målbeskrivelsen for både Intro-uddannelsen og 
Hoveduddannelsen.  Sundhedsstyrelsen kom for 2 år siden med en ny skabelon til udarbejdelse af 
målbeskrivelse og i maj 2012 var UU klar med en ny målbeskrivelse, som er blevet opdateret, så den er 
tidssvarende med hensyn til gældende diagnosticerings- samt behandlingsmetoder, kursisternes 
forudsætninger ved påbegyndelse af H-forløb, ændrede operationsteknikker samt ændret struktur på 
afdelingerne.  
 
Revisionen har også medført en forenkling af målbeskrivelsen, hvor mange af de ’bløde’ kompetencer 
er blevet integreret i ’medicinsk ekspert’-kompetencerne. Revisionen af målbeskrivelsen her haft fokus 
på de operative kompetencer - der foregår i disse år en udvikling indenfor det operative i retning af 
minimal invasiv kirurgi. Der er derfor behov for at styrke de laparoskopiske færdigheder, hvilket er 
sket ved bl.a. at indføre laparoskopi i I-stilling og opgradere til 50 operative laparoskopier i H-forløb.  
 
Udviklingen har også medført, at der bliver udført færre simple abdominale hysterektomier til fordel 
for andre metoder som laparoskopi, vaginal og robotkirurgi, og det er derfor svært at opretholde 
kompetence-niveau D i hysterektomi. Efter diskussion i DSOG samt en til formålet nedsat 
arbejdsgruppe,  er det endt med at kompetence-niveauet for hysterektomi sættes ned til et C-niveau. 
Målbeskrivelsen er nu godkendt af DSOG og der mangler ikke meget, før den kan indsendes til 
Sundhedsstyrelsen til godkendelse, og herefter implementeres. 
 
U-kurser og hovedkursusleder: 
Lars Franch Andersen er stoppet som hovedkursusleder efter 10 års tjeneste. Han afløses af PKL i 
Region Nord, Gitte Eriksen. Strukturen på U-kurserne er forblevet uændret i 2012, men i 2013 vil en 
ændret fordeling af U-kurserne i løbet af det 4-årige H-forløb blive overvejet, således at der vil være 
knap så stor en tyngde af kurser i starten af H-forløbet. U-kurserne evalueres fortsat meget stabilt og 
meget højt, og der er planer om at indføre elektronisk evaluering. 
 
Længde på AP-lægers gyn.ophold: 
Der har været forslag om at afkorte AP-lægernes ophold på gyn.afd. til 3 mdr. Dette blev diskuteret, 
både i UU og DSOG, og der blev afgivet høringssvar til bl.a. Dansk Selskab for Almen Medicin og 
Sundhedsstyrelsen, hvor der blev argumenteret imod forslaget om afkortning af forløbet. Der er endnu 



ikke truffet nogen endelig beslutning herom, men formentlig bliver det at fastholde de 6 mdr. 
 
Intro-stillinger i Region Sjælland: 
I-stillinger i Region Sjælland blev en overgang ikke slået op pga. mange AP-læger og manglende løn-
sum. Problemstillingen blev diskuteret i UU, og der blev rettet henvendelse til det regionale 
uddannelses-råd i Øst, hvorefter det blev slået fast at I-stillinger skal slås op, hvilket de igen er blevet 
her i efteråret 2012. 
 
Planer for 2013: 
UU planlægger i 2013 at arbejde med metoder til kompetencevurdering og vil endvidere fortsat 
diskutere indhold og længde af speciallæge-uddannelsen, herunder muligheden for at forlænge 
uddannelsen med et år mhp sub-specialisering i det sidste år.  

 
Beretning for EXPU 2012 (v.Ida Kirkegaard)  
 
2 EXPU studerende afsluttede i 2012 deres ekspertuddannelse: Rikke Bek Helmig (Obstetrik) og 
Christina Kruse (Endometriose). Der er primo februar 2013 12 EXPU-studerende i gang indenfor 
områderne endometriose, urogynækologi, gyn.onkologi, obstetrik og føtalmedicin. 
 
Der har i 2012 været stor udskiftning i EXPU-udvalget, og bl.a. er formand gennem de seneste 10 år 
Niels Uldbjerg trådt ud af udvalget. Ny formand er Carsten Byrjalsen, adm.ovl., Herning.  
 
EXPU-komitéen opfordrer alle, der overvejer EXPU-uddannelse, til at kontakte et af udvalgets 
medlemmer med henblik på rådgivning. Det anbefales, at man kontakter EXPU-komitéen tidligt for at 
planlægge ekspertuddannelsesforløbet så hensigtsmæssigt som muligt. 

 
 
 
Internationale relationer 
  
FYGO har deltaget aktivt i den Nordiske Forening for Yngre Gynækologer  
og Obstetrikere (NFYOG). ( v. Anne Cathrine Hoffgaard Munk) 
 
NFYOG er en forening bestående af yngre gynækologer og obstetrikere fra Norden, hvor to 
uddannelsessøgende fra hvert medlemsland er repræsenteret. Siden maj 2012 har Danmark haft 
formandskabet i NFYOG. Formålet med foreningen er at udveksle erfaringer vedrørende uddannelse i 
de nordiske lande til gensidig inspiration og fremme af uddannelsen i medlemslandene. Derudover 
ønsker NFYOG at hjælpe med at skabe sociale bånd mellem de nordiske uddannelsessøgende. 
 
I forbindelse med NFOG kongressen i Bergen arrangerede NFYOG en velbesøgt aften, hvor der både 
var fagligt indhold i form af forelæsninger og en god middag. Arrangementet var en succes, og vi 
arbejder på at gøre det til en fast del af programmet ved NFOG kongresserne. 
 



NFYOG har brugt tid på at sammenligne medlemslandenes uddannelsesprogrammer for at se om de 
kunne ensrettes, så det ville være nemmere at flytte rundt i Norden under speciallægeuddannelsen. Vi 
har måttet erkende, at denne opgave var for stor for NFYOG,  og arbejder nu sammen med NFOGs 
Educational Committee omkring opgaven. Aktuelt planlægges der et nordisk seminar omkring 
uddannelse i København i november 2013, hvor vi håber at blive klogere på om uddannelsen skal og 
kan være mere ens i medlemslandene. Seminaret vil blive annonceret på både FYGOs og NFYOGs 
hjemmeside. 

I 2012 har vi afholdt tre møder, og planlægger at afholde to i 2013 samt muligvis et i forbindelse med 
seminaret i november. Udover disse møder deltager formanden i NFOGs møder, samt i møderne i 
NFOGs Educational Committee. 
 
For mere information om NFYOG:  HYPERLINK "http://www.nfog.org"www.nfog.org under 
”Trainees” 

 
 
ENTOG årsmøde 2013, Slovakiet  (v. Julie Hartnack Tharin)  
 
Det europæiske samarbejdsforum for læger under uddannelse inden for gynækologi og obstetrik,  
European Network of Trainees of Obstetrics and Gynaecology (ENTOG), afholdt i maj 2012 deres 
årlige udveksling i Estland. Fra FYGO blev der blandt en række kvalificerede ansøgere udvalgt en 
deltager til at deltage både i udvekslingsprogrammet og det efterfølgende ENTOG-møde. Ydermere er 
res.læge, ph.d stud. Anna Aabakke fortsat medlem af  ENTOGs executive committee. 
  

Dette års ENTOG-udveksling finder sted i  Bratislava, Slovakiet. Der er i år plads til 2 deltagere fra 
hvert medlemsland, og der har været stor interesse blandt FYGOS medlemmer og dermed mange 
kvalificerede ansøgere. FYGO´s bestyrelse har udvalgt 2 deltagere, som også vil repræsentere Danmark 
til det efterfølgende ENTOG-møde. 
 
Beretning FYGO´s kursusudvalg  

Beretning kursusudvalg øst 2012  
(Ved Sofie Leisby Antonsen / tovholder for kursusudvalg øst) 
 
Kursusudvalget har i det forgangne år bestået af:  

   ▪ Carsten Lindberg Fagö-Olsen 
 ▪ Lea Laird 
 ▪ Jeanett Strandbygaard 
 ▪ Trine Perin 
 ▪ Martin Tolsgaard 
 ▪ Line Markdanner.  



                             
Vi har afholdt følgende kurser:  

   ▪ Fertilitet / infertilitet 
 ▪ Tidl. Grav. Komplikationer, 
 ▪ Preeklampsi / hypertension  
 ▪ Neonatologi / preterm fødsel 
 ▪ Ansøgning til hovedudd 
 ▪ Urogynækologi 

Samtlige kurser har fået gode evalueringer og de fleste velbesøgte.  

I 2013 har vi planlagt kurser i : 
   ▪ Adipositas i gyn/obs 

 ▪ Sexologi / vulvodyni 
 ▪ Antikonception 
 ▪ Neonatologi / preterm fødsel 
 ▪ Ansøgning til hoveduddannelse 
 ▪ Endometriose. 

 
 
Beretning fra Kursusudvalg Vest 2012 
Beretning kursusudvalg vest 2012. 
Kursusudvalg vest har i 2012 haft en lidt turbulent tid: 
Lederen af kursusudvalget, Christina Blach Sørensen, valgte at træde ud af FYGO’s bestyrelse i løbet 
af 2012. Maria Cathrine Schmidt overtog i september posten.  
Kursusudvalget i 2012 bestod af: 

   ▪ Katja Dahl 
 ▪ Maria Stentebjerg 
 ▪ Pernille Dauggaard 
 ▪ Malou Barbosa 
 ▪ Gitte Nørsøller (trådt ud af kursusudvalget i november 2012) 
 ▪ Louise Brygger 

Vi har afholdt følgende kurser i 2012: 

   ▪ Præeclampsi 
 ▪ Neonatologi 
 ▪ Tidl. grav. komplikationer 

 
Planlagte kurser i 2013: 

   ▪ Februar: Fertilitet/infertilitet 
 ▪ April: Urogynækologi 



   ▪ Maj: Antikonception 
 ▪ Juni: Vulvalidelser 
 ▪ August: Endometriose 
 ▪ September: Adipositas i gyn/obs 
 ▪ November: Onkogynækologi 

 

FYGO-prisen  
  
Uddeles i år for 17. 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 2012 
  
FYGO´s bestyrelse fremlægger sin beretning i forbindelse med GF d.21. marts  
2013  
  
  
  
Mvh  
FYGO´s bestyrelse marts  2013 
 


