Referat fra FYGO bestyrelses-internat Molslaboratoriet 13. – 14. juni 2003
Tilstede: GE, TD, KJ, MS, PS, CHP og TL
Afbud; IV, JDS, JL og SB
Punkt 1:
Referent fredag: TL og lørdag; GE
Punkt 2:
Referat fra 14.maj godkendt med rettelser.
Punkt 3:
Indledningsvis noterede FYGO´s bestyrelse sig, at en lang række af de synspunkter omkring
Speciallægekommisionens betænkning, inddragelse i arbejdet i nye målbeskrivelser/logbøger,
reduktion i kirurgien, ensartning af uddannelsen i de 3 regioner, inspektorbesøg, prognoserapport
mm som det formuleret i det uddannelsespolitiske notat juli 2001 faktisk er gennemført eller på vej
til at blive det. Der er dog fortsat en lang række meget vigtige områder, der kræver, at FYGO igen
formulere en samlet politik og strategi for, hvordan vores uddannelse kan blive endnu bedre.
Specielt er spørgsmålet omkring udvidelsen af uddannelseskapaciteten et uhyre vigtigt punkt, der
kræver, at vi arbejder tæt sammen med DSOG, undervisningsudvalget og de specialespecifikke
råd/nævn i de 3 regioner. Aktuelt er disse i færd med at kortlægge uddannelsespotentialet på de
enkelte afdelinger mhp at kunne sammensætte nye og forhåbentlig flere blokke. Herudover vil
implementeringen af den nye målbeskrivelse, logbøger, nye lærings og evalueringsstrategier kræve
stor opmærksomhed fra FYGO´s side.
Herefter oplæg ved GE med udgangspunkt i mødet med FAYL og FYGO repræsentanterne i de
speciale specifikke råd i de 3 regioner (se referat af FYGO BM 14/5 2003). En lang række
problemstillinger vedr den nye speciallæge uddannelse blev diskuteret og det blev besluttet at samle
FYGO´s holdninger i et ”Uddannelsespolitisk notat 2003”, der sættes på hjemmesiden samt i bladet.
Herudover blev det besluttet, at TL + MS skriver brev til vurderingsudvalget vedr etablering af en
overgangsordning efter at kirurgien reduceres til 6 mdr samt integreres i hoveduddannelsen. Der
skrives brev til alle U-ansvarlige overlæger, der opfordres til at inddrage FYGO´s medlemmer i
arbejdet med at udfærdige nye uddannelsesprogrammer (GE). Der sættes indlæg i næste nr af
Bladet vedr FYGO´s planer fremover med en opfordring til alle om at gå ind i arbejdet omkring
implementeringen af den nye målbeskrivelse. FYGO vil igen opfordre DSOG´s bestyrelse til at der
etableres en snarlig erfaringsudveksling mellem de 3 regioners speciale specifikke råd mhp at skabe
en ensartet og ligeværdig uddannelse i de 3 regioner.
Punkt 4:FYGO-håndbogen
Oplæg fra KJ, MS og PS. Bred enighed om at afskaffe papirversionen af håndbogen. I stedet skal
der laves en folder til nye medlemmer indeholdende oplysninger om, hvad FYGO er og med
henvisninger til at de relevante oplysninger findes på hjemmesiden. Forslag til folderen udarbejdes
af GE og MS. De relevante afsnit skal revideres årligt i forbindelse med bestyrelses internatet.
Bestyrelsen kan uddelegerer opgaver, og har ret og pligt til at revidere kapitlerne, dvs ingen
ophavsret til forfatterne – kun tak.
De enkelte kapitler i håndbogen blev gennemgået og det blev besluttet at følgende skulle med i den
nye netbaserede udgave
1. FYGO: MS

2. DSOG: TL
3. Internationalt arbejde: SB
4. Vedtægter kun summarisk: GE
5. Vejen til speciallæge (målbeskrivelsen kort (introduktionsstilling – point
(og for hvad) - hoveduddannelse, regionale forskelle, visse sygehuse
foretrækker ansøgere med videnskabelig produktion): TL
6. Ansøgning om speciallægeanerkendelse. Overgangsordning, op-lister, formalia
til godkendelse: KJ
7. Mod afdelingslægestilling: GE
8. Ekspertuddannelse: Kirsten
9. Mod overlægestilling: GE
10. Mod speciallægepraksis: GE kontakter Susan Lenz
11. Klagesager – lægeansvar – patientforsikringen: GE kontakter Lisa Bang
12. Kollegialt netværk for læger: PS
13. Inspektorordning: PS
14. Struktur for den lægelig videreuddannelse (regionale råd, forskelle i regionerne mm): GE
15. Vejledning og tutorfunktion: TD
Ved alle punkter: Henvisninger til relevante links.
Punkterne forord, hjemmesider, fremtidens speciallæge, forskning og litteraturliste falder bort.
Uddannelsen til speciallæge erstattes af punkt 5 . De enkelte afsnit skal være klar til næste BM dvs
DEADLINE 10/8!!!!
Pkt 5: Hjemmesidens profil fremover
SB havde fremsendt oplæg, men diskussionen udsættes til næste BM, hvor SB deltager. IV og PS
vil gerne være WebMastere fremover i et fortsat samarbejde med SB.
Pkt 6: Meddelelser
DSOG:
Temaet for efterårsmødet bliver ”Tidlig fosterdiagnostik – hvor og hvordan” samt frie foredrag.
Vedr FIGO kongres 2003 har DSOG 4 delegerede herudover deltager flere af
bestyrelsesmedlemmerne. Der har været diskussion om bestyrelsens deltagelse og økonomisk støtte
hertil. Det er besluttet, at der ydes 15.000 kr fra DSOG per deltager. Vedr NFOG kongressen
Helsinki 2004 lavt deltagergebyr for U-søgende (200 euro), mht programmet er der udtrykt
bekymring da flere sessioner er placeret sent på eftermiddagen. Der afholdes i NFOG regi
endvidere kursus i København 17-19 oktober ”Hot topics”. Der er udarbejdet høringssvar vedr
prænatal screening og diagnostik – kan ses på hjemmesiden. Mht Thomas Larsens funktion som
DSOG sekretær er der rettet henvendelse til Hjørring Sygehus mhp at skaffe fri med løn til arbejdet.
Afventer svar. Arbejdes på at få kvalitetssikringsdata på hjemmesiden. Diskussion af
expertuddannelsens fremtid i EXPU (KJ medlem af udvalget).
Undervisningsudvalget; har haft første møde. JDS informere ved næste BM
Vurderingsudvalget; GE kontakter JL mhp opdatering af oversigten over, hvor mange timer
afholdte kurser er godkendt til. Vurderingsudvalget har godkendt 6 mdr´s ophold på klinisk kemisk
afd som suppl uddannelse.
Efteruddannelsesudvalget; CDP orienterede fra telefonmøde 14 maj. Planlægningen af NOVO
mødet 3-4 oktober er i gang. Anders Atke (overlæge Holbæk) er ny formand. Enighed om, at det
skal være kurser på højt niveau. Forslag om evt flere emner med mere workshops lignende karakter

om fredagen og fælles tema for lørdagen således, at Novo mødet måske kunne trække en bredere
skare af DSOG´s medlemmer. CDP tager det med på næste møde.
Pkt 6 b; Meddelelser fra formanden
Der afholdes europæisk exchange og ENTOG møde for uddannelsessøgende i Amsterdam d 24-29
nov. Der skal sendes 2 fra DK. MS og TD deltager endvidere i ENTOG mødet 28-29 nov. SB
sender opslag til bladet samt hjemmesiden. Deadline ansøgningsfrist 15/9.
Der afholdes NFYOG uddannelsesseminar d 16-17 januar i Malmø. Mødet støttes af NFOG.
Deltager 4-5 rep fra hvert af de nordiske lande. Enighed om at det primært er rep fra FYGO´s
bestyrelse der deltager fra DK.
NFOG har etableret et ”visitor program” der gør det muligt at få støtte (max 15.000 kr) til ophold på
anden nordisk afdeling mhp uddannelse. Kan søges af uddannelsessøgende, der er ”næsten”
speciallæger
samt
speciallæger.
Opslag
på
www.nfog.com
samt
information
seija.grenman@tyks.fi.
Pkt 7; FYGO internat og generalforsamling 2004
Afholdelse samme sted torsdag d 18 og fredag d 19 marts. Ledernes Uddannelsescenter er
reserveret og tidspunktet er meldt videre til hovedkursuslederen af hensyn til planlægningen af Ukurserne. Som emne arbejdes med forskellige problemstillinger, der handler om
screening/risikovurdering/rådgivning/vejledning af patienter/kvinder. Emne; Basal indføring af
termer omkring screening. Prænatal rådgiving/risikovurdering. HPV screening. HRT. Etik.
Nærmere programforslag herunder mulig undervisere diskuteres på næste BM. Nedsat
arbejdsgruppe der kommer med forslag til program og mulige undervisere; MS, TD og CPD
GE står for kontakt til sponsorer
Pkt 8; Status over kurser 2003/2004
Prænatal diagnostik, Vest 2. september 2003 (IV/MS)
Prænatal diagnostik Øst 23. september 2003 (IV/MS)
Gynækologi/Sexologi, Vest 25. september 2003 (GE/KJ)
Kolposkopi (inklusiv HPV), ultimo 2003 i Vest (GE/PS/IV)
Neonatologi? Odense? evt. i Øst? 2003 (SB/TL)
Basal laparoskopi, januar 2004? TD samt Charlotte Møller, Hvidovre
FYGO internat og GF 2004 afholdes d 18-19 marts. Odense
Pkt 9; Økonomisk status
PS har nu formelt overtaget regnskabet og bilag skal sendes til Peter fremover. Økonomien er sund.
Pkt 10; Inspektorbesøg
Der afventes rapport fra Hvidovre, Randers, Holbæk og Horsens. Forsat positive erfaringer med
vores deltagelse, men kræver 2 dages arbejde som minimum, hvor vi har kun mulighed for 1 dags
frihed. Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen går godt. Uheldigvis blev vi ikke medinddraget rettidigt
i forbindelse med besøget d 28 maj i Sønderborg. Inspektorerne har beklaget dybt. Der kommer
opslag på hjemmesiden samt i bladet om vores deltagelse samt om, hvilke afdelinger, der får besøg i
2003.
Holstebro-Herning; Søren Brostrøm sammen med Lene Sperling og Ole Kierkegård dato ?
RH; KJ sammen med Niels Uldbjerg og Ole Kierkegård 26. aug
Glostrup; GE sammen med Ulla Breth Knudsen og Ditte Trolle 1. sept
Roskilde; IV sammen med Bjarne Rønde og Ditte Trolle dato ?
Sygehus Svendborg; PS sammen med inspektorer ? og dato ?

Silkeborg; MS sammen med inspektorer ? og dato ?
Gen-besøg; Herlev ingen FYGO deltager da vi ikke var med ved 1. besøg
Gen-genbesøg; betragtes som nye besøg, hvorfor yngre er med
Ålborg; TL sammen med Carsten Lenstrup og Anne Schantz dato ?
Kolding; TD sammen med Lene Sperling og Tove Svarre dato ?
Slagelse; JDS sammen med Carsten Lenstrup og Tove Svarre dato ?
GE sender opdateret liste til SST samt gør opmærksom på, at vi fortsat er interesserede i at deltage i
kurset. Samtidig bestilles ”Manual til brug for inspektorordningen” til de der endnu ikke har været
med på besøg.
Pkt 11; Eventuelt
Adresselisten opdateres til hjemmesiden
Vedr Organon studiegruppe Øst vil vi forsøge at arrangere endnu et møde i Øst omhandlende
”Speciallægepraksis”. KJ kontakter Jørn Rolighed. Samme emne for næste møde i Vest – TL er
tovholder.
Det blev besluttet at udskrive en konkurrence mhp at få et nyt FYGO logo, der matcher bedre til
den nye hjemmeside. GE sørger for opslag til bladet/hjemmesiden.
GE kontakter Lars Franch mhp at navnene på de der har fået kursusstilling offentliggøres på
hjemmesiden og i bladet.
Referent TL/GE
Næste møde d 11/8 OUH kl 15.30
Husk evt afbud til Kirsten

