Referat af FYGO bestyrelsesmøde 14. maj 2003 kl. 15.30 på Patienthotellet, Odense.
Til stede: Gitte Eriksen, Marie Søgaard, Kirsten Jochumsen, Jane Lyngsø, Jannie Dalby Salvig,
Tórur Dalsgaard. Fra kl. 17: Lise Schleiss, Marianne Christiansen
Afbud: Peter Secher, Ida Vogel, Thea Lousen, Christina Pedersen, Jette Seidelin
Ad 1: Referent: Tórur Dalsgaard
Ad 2: Referat af 14/4 2003 godkendt uden kommentarer.
Ad 3: Hvad sker der i:
a. DSOGs bestyrelse: Den nye bestyrelse har endnu ikke haft konstituerende møde
efter generalforsamlingen. DSOG skal snarest afgive på høringssvar omkring
”Fosterdiagnostik og risikovurdering”. Alle høringssvar kan ses på hjemmesiden.
b. Undervisningsudvalget: Jette Seidelin bliver ny formand for udvalget. Gyn II
kurset var planlagt til fredag/lørdag, hvilket medførte heftige protester fra Ukursisterne (problemer med kompensatorisk frihed og aflønning). Kurset blev af
flere årsager aflyst og udsat til 2004 med dobbelt antal kursister. Sagen diskuteres på
det kommende møde i udvalget 26. maj.
c. Efteruddannelsesudvalget: Anders Atke bliver ny formand.
d. Vurderingsudvalget: Intet nyt.
I øvrigt: Der er kommet ny bestyrelse i foreningen sex og samfund.
Ad 4: Inspektorbesøg status
GE med på besøg i Holbæk (12. maj). GE skulle have været med på Glostrup 8. maj, men besøget
blev af afdelingen aflyst med ganske kort varsel og er udsat til efteråret.
JDS Horsens (11. juni), SB i Herning (??), KJ med på Rigshospitalet, og IV til Roskilde. Derudover
planlægges i efteråret: Kolding: TD, Slagelse: JDS, Svendborg: PS, Silkeborg: MS, Ålborg: KJ,
Herlev genbesøg: minus FYGO
GE giver besked til Bente Frederiksen, SST. Vi kontakter selv hver især seniorinspektorerne. SST
betaler rejse og ophold, løn aftales med afdelingen og betales sv til 1 dags frihed med løn.
Ordningen evalueres efter 2003. Rapporterne er offentliggjort på hjemmesiden hos SST.
Ad 5: Planlæggelse af FYGO bestyrelses internat 13-14 juni 2003
Emner og oplægsholdere som anført i forrige referat. GE udsender dagsorden.
Afbud: Thomas Larsen (kursist, nyvalgt sekretær i DSOG), IV, JDS
Tilmelding: CP, KJ, GE, PS, MS, TL, TD. JL melder tilbage.
Ad 6: Kursusplan 2003
Prænatal diagnostik, Øst 2. september, Vest 23. september (IV/MS)
Gynækologi/Sexologi, Vest 25. september (GE/KJ)
Kolposkopi (inklusiv HPV), ultimo 2003 i Vest, evt. i Øst (Edith Svarre+patolog)? (GE/PS/MS)
Neonatologi? Odense? evt. i Øst? (SB/TD)
Basal laparoskopi, januar 2004? TD kontakter Thomas Bergholdt
FYGO internat og GF 2004 afholdes d 18-19 marts. Ledernes Uddannelsescenter er reserveret.
Datoen er meddelt til hovedkursuskederen.

Ad 7: Meddelelser
Studiegruppe Vest fungerer godt, for nyligt vellykket møde om kroniske underlivssmerter, 16
fremmødte. Forslag til næste møde: Underlivsinfektioner (KJ tovholder).
Studiegruppe Øst har måttet aflyse for anden gang, kun én tilmelding! Det er foreslået at kontakte
folk pr. brev. Umiddelbart kan det åbenbart ikke etableres i Øst, derfor foreløbig pause. GE
kontakter Organon
Ad 8: Eventuelt:
NFYOG uddannelses seminar afholdes d 16-17 januar 2004 for 20-25 uddannelsessøgende fra de
nordiske lande. Kurset sponsoreres af NOVO og NFOG har stillet underskudsgaranti.
Forslag om at FYGO skriver vejledning (til hjemmesiden) om hvilke bilag mm der skal med når
man søger om speciallægeautorisation (KJ arbejder videre med sagen).
Fra kl 17.00 – 20.30 deltog Marianne Christiansen, gyn kursist OUH, FAYL rep fra det
Speciale Specifikke Råd i Region SYD og Lise Schleiss, gyn kursist KAS Herlev, FAYL rep i
Uddannelsesrådet i Gyn Obstet Region ØST til nedenstående punkter.
Orientering og diskussion om hvad der sker i de 3 regioner;
Overordnet set er der i de 3 regioner nedsat specialespecifikke uddannelsesråd under de regionale
råd. I alle regioner er repræsentanter fra FYGO´s bestyrelse med i arbejdet. Rådene er i gang med
eller skal meget snart til at afdække, hvilke kompetencer i målbeskrivelsen de enkelte afdelinger
kan/vil byde ind på. Udfra dette skal de enkelte U-forløb/programmer fastlægges/aftales. De
postgraduate kliniske lektorer skal godkende det samlede uddannelsesforløb udfra en lægefaglig
vurdering. Formelt set godkendes U-programmerne herefter af de Regionale Råd
Region Nord: (GE og PS) sidder i rådet, derudover er hver afdelingen repræsenteret med den
uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelses-koordinerende yngre læge sammen med
regionens 2 postgraduate kliniske lektorer (Erik Ernst og Susanne Nøhr) og Jan Greve fra
Videreuddannelsessekretariatet i Region Nord. Har diskuteret kirurgiens længde (6 mdr.) og
placering. Arbejder med følgende model for de 48 mdr.s undervisningsstilling: 1 år
Universitetsafdeling, ½ år kirurgi, 1½ år Centralsygehus (CS), 1 år Uni. Fastholder 8 U-forløb/år.
(er tidligere øget med 33 %). Man er i gang med at udarbejde U-programmer for
introduktionsstillingerne. Afventer et nyt paradigme (skabelon) for udarbejdelsen af U-programmer.
Næste møde oktober 2003.
Region Syd: (MC/JDS) Arbejder med at finde en model for fordelingen af tiden på Centralsygehus
og OUH. Som udgangspunkt ½ år kir. Planlægger at øge fra 4 til 6 U-forløb/år (50 % stigning).
Man har fra centralt hold ønsket at øge til 7 U-forløb per år, men dette har man vurderet, at der ikke
er kapacitet til i og med regionen kun kan benytte sig af OUH til Universitets sygehusdelen. Næste
møde 26/8
Region Øst: (LS/JS) Har haft et første møde i april. Planen er at kontakte alle afdelinger, som skal
byde ind med, hvad de kan bidrage med indenfor de enkelte kompetencer. Der er udarbejdet
skemaer, der skal udfyldes i samarbejde mellem U-ansvarlige overlæge, den adm overlæge samt
en/de u-søgende. Næste møde 17. juni.
Aktuelt 10 U-forløb/år, vil evt. øge til 11½ pr år. Region Øst er tidligere fra Sundhedsstyrelsen
anbefalet at udvide kapaciteten med 33 % dvs 15 U-forløb/år, for at sikre det fremtidige behov for

speciallæger jvf DSOG´s prognose rapport 2002 samt aktuelt Sundhedsstyrelsens Lægeprognose
2000-2025, der fortsat nævner Gyn&Obs som et sårbart speciale med en forventet 16 % reduktion i
antallet af speciallæger frem mod 2025 !
Den endelige dimensionering fra det Regionale Råd i Øst er endnu ikke fremsat/vedtaget. FYGO er
bekymret for fremtiden, hvis man ikke som anbefalet øger u-kapaciteten i region Øst. Antallet af
patienter, forløb og fødsler angiver, at regionen har et stort uudnyttet uddannelsespotentiale. I den
sammenhæng bør man endvidere tænke på Danmark som helhed.
Overordnet set støtter FYGO en udvidelse af uddannelseskapaciteten i Syd og Øst og vil opfordre
medlemmerne til at følge diskussionerne på afdelingerne tæt og være konstruktive når der skal
vurderes om afdelingen øge antallet af uddannelsessøgende.
Diskuter uddannelse lokalt og bidrag.
Det blev diskuteret om der var behov for at afholde informationsmøder for FYGO´s medlemmer i
de 3 regioner. Det blev vurderet, at det der brug for nu er en så hurtig som mulig udmelding
omkring 1) hvornår træder den nye ordning i kraft 2) hvilke overgangsordninger der kan blive tale
om og ikke egentlige møder.
Det blev besluttet at diskutere med Undervisningsudvalget og DSOG om der er behov for at
UU/DSOG skal være formidler af en erfaringsudveksling mellem de 3 speciale specifikke råd fx
august 2003. Dog er der store regionale forskelle, der måske gør at udbyttet af et sådant møde kan
være begrænset i !
Herudover vil FYGO opfordre DSOG til at komme med en udmelding efter Lægeprognosens
offentliggørelse og endnu engang forsøge at motivere beslutningstagerne til at øge antallet af Ublokke i Syd og Øst.
Herudover blev der opstillet en række spørgsmål til diskussion på FYGO´s bestyrelses internat 1314 juni og der henvises til referat fra dette møde.
Referent
14 maj 2003
Torúr Dalsgård

