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(FYGO)    
  

Torsdag d 20. marts 2003 kl. 15.30 – 18.30 
 
1) valg af dirigent: Marianne Johansen. 
2) Beretninger: 

a. Bestyrelsens beretning blev gennemgået af Søren Brostrøm (se beretningen på 
www.FYGO.dk). Herunder blev kort gennemgået hvad den nye speciallægeuddannelse 
indeholder. Formanden roste det store arbejde, hvor  FYGO var repræsenteret i 22- 
mandsgruppen af Jette Seidelin og Jannie Dalby Salvig, der begge har ydet en stor indsats 
som en del af den nedsatte 22-mandsgruppe under DSOG. Formanden understregede 
vigtigheden af at FYGO fremover er repræsenteret i uddannelsesrådene i de forskellige 
regioner, for at være med til at præge implementeringen af  målbeskrivelsen. 
Prognoserapporten vedrørende den fremtidige mangel på speciallæger (og 
uddannelsesstillinger) blev berørt. Desuden gav Formanden et indblik i inspektorordningens 
succes bl.a. med deltagelse af uddannelsessøgende udpeget af FYGO-bestyrelsen.                                     
Vedr. det internationale samarbejde under NFYOG og ENTOG  blev oplyst at man 
planlægger at afholde et seminar om uddannelse i norden i foråret 2004. Søren Brostrom er 
blevet udnævnt til Præsident for ENTOG - og han vil fortsætte dette arbejde fremover.  
Kurserne afholdt under FYGO har efter bestyrelsens mening haft et varieret indhold og 
tilslutningen til dem har også været fin. 

b. DSOG´s undervisningsudvalg. FYGO’s repræsentanti udvalget Jette Seidelin gjorde kort 
rede for udvalgets funktion. Hun gennemgik opbygningen af den nye 
speciallægeuddannelse( se også www.dsog.dk , eller det næste medlemsblad). 
Kompetencestyring og dermed hvordan og hvor man skal opnå delelementer i 
målbeskrivelsen er et uafklaret spørgsmål, som løses de tre regioner. Muligheden for 
overgangsordninger specielt m.h.t. kirurgiske færdigheder blev diskuteret, da der jo pt. er 
regionale forskelle i de nuværende prækursisters kompetencer. 

c. Efteruddannelsesudvalget under DSOG. FYGO´s  repræsentant, Jannie Dalby Salvig havde 
intet nyt at berette. Udvalget står for koordinering af videreuddannelse, d.v.s. kurser m.v. 

d. Vurderingsudvalget. Marianne Johansen havde intet nyt at berette. 
 

      Diskussion:  
Lisa Bang opfordrede til at møde op på DSOG´s GF.  Herunder m.h.t. opstilling til 
undervisningsudvalget. Det er et interessant arbejde, f.eks. med implementering af 
målbeskrivelsen. Der er store udfordringer fremover- ikke mindst p.g.a.  kompetencestyring, 
hvor opnåelsen af speciallæge anderkendelse i fremtiden vil være afhængig af om de opnåede  
kompetencer kan dokumenteres. Der blev ytret bekymring for implementeringen af den nye 
målbeskrivelse og deraf afledte konsekvens i afdelingerne idet mange mangler indsigt i de 
forskelligt kompetencer (`de 7 lægeroller´). Uddannelse af tutorer/vejledere er således vigtig. 
Alle de tilstedeværende opfordredes til at diskutere målbeskrivelsen hjemme på de respektive 
afdelinger.   
  

3) Indkomne forslag til sagsbehandling: ingen. 

http://www.fygo.dk/
http://www.dsog.dk/


4) Regnskabet for 2002 fremlagt af kasseren Gitte Eriksen. Godkendt af revisorerne. Gennemgået 
i store træk. Forslag til budget 2003 blev fremlagt og godkendt. Lidt øgede udgiftsposter til 
kurser og transport. Der budgetteres med et underskud på kr 51.000, hvilket blev accepteret af 
GF deltagerne bla pga FYGO´s aktuelle kassebeholdning på ca 250.000. Kontingentet forbliver 
uændret. 

 
5) Valg  

a) Formand: opstillet var Gitte Eriksen, der efter fremlæggelse af hensigtserklæring vælges 
under stort bifald! 

b) Bestyrelsesmedlemmer: Der var fire bestyrelsesposter på valg for 2 år. 54 stemme 
berettigede medlemmer var til stede, der kunne afgives op til 4 stemmer pr. stemmeseddel. 
Syv stillede op og holdt en kort valgtale. Merete Hein kunne ikke møde hvorfor hendes 
motivering blev læst højt. Resultat: Peter Secher valgt med 42 stemmer, Thea Lousen 
valgt med 35 stemmer, Torur Dalsgaard valgt med 33 stemmer, Marie Søgaard valgt med 
32 stemmer, Jane Lyngsø 1. Suppleant, 25 stemmer, Pia Ertberg  2. Suppleant, 20 stemmer, 
Merete Hein 10 stemmer. Se den nye bestyrelse på hjemmesiden. 

c) Revisor: Pia Christiansen stillede op og valgtes 
d) DSOG´s bestyrelse: Thea Lousen bliver indstillet for 1 år. 
e) Vurderingsudvalget: indstilles senere af bestyrelsen. 
f) Undervisningsudvalget: Jannie Dalby Salvig indstilles for 2 år. 
g) Efteruddannelsesudvalg : ikke på dagsordenen, derfor ikke umiddelbart opstillede 

kandidater. Men Christina Damsted Petersen stillede op efter motivering af bestyrelsen og 
blev valgt til indstilling. 

 
 
6) FYGO- prisen gik i år til Roskilde Et stort tillykke - afdelingen modtager diplom og slik! 
 
7) EVT. 

Der er for få indstillinger til Fygo prisen. Der var forslag fra salen om en `dumpe-pris´. Den nye 
formand udviste bekymring for en sådan! Måske skulle man kunne indstille enkeltpersoner, der 
har udvist ekstraordinære evner som underviser? 
Søren Brostrøm, der fortsætter som vores fantastiske webmaster, opfordrede til at komme med 
ideer til websiden.! Offentliggørelse af månedens underviser var ét forslag. 
Forslag til kurser: klinisk genetik. 
 
Til sidst var der farvel til afgående medlemmer af bestyrelsen. De sagde farvel under stor 
applaus: Anette Tønnes, Lisa Bang, Thomas Bergholdt og Jette Seidelin. Sidst, men ikke mindst 
var der farvel til den afgående formand Søren Brostrøm, som fik stort bifald for sit store arbejde 
for FYGO gennem flere år.  
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