
Indstilling til FYGO-prisen 2018 

Med stor glæde og stolthed indstiller vi vores uddannelsesansvarlige overlæge Anya Eidhammer 

til FYGO-prisen 2018. 

Anya blev speciallæge i 2015 og herefter ansat på gynækologisk-obstetrisk afd., Regionshospital 

Nordjylland, Hjørring. Som afdelingslæge var Anya først UKYL, hvor hun med stort engagement 

involverede sig i uddannelse på afdelingen. Året efter, i september 2016 fik Anya, med stor 

berettigelse, stillingen som uddannelsesansvarlig overlæge. Anya har i de første 1,5 år som UAO 

virkelig udfyldt rollen til perfektion.  

Det, der gør Anya så særlig, er, at hun udviser: 

Et engagement langt større end der kan forventes som uddannelsesansvarlig overlæge – både i det 

daglige arbejde og uden for arbejdstiden. Anya har en særlig evne til at SE hver enkelt 

uddannelsessøgende – både som uddannelsessøgende og som menneske. Hun har samtaler med nye 

læger, lige når man starter på afdelingen, hvor forventninger, kompetencer og interesser afklares 

samt tidligere 360 graders evaluering inddrages. Disse samtaler følger Anya op på, ikke bare ens 

kompetencer/mål siden sidst, men også om man har det godt og trives generelt. 

Positivitet i kommunikation og hele tilgangen til uddannelse. Hun bringer uddannelsen på 

dagsordenen på morgenkonference, så de andre speciallæger ikke for lov at ”glemme det”.  Heller 

ikke de yngre læger. Anya opfordrer til og udfylder selv kompetencevurderingsskemaer. Hun siger 

ikke bare: ”det gik meget godt”, men giver konstruktiv feedback både omkring det der gik godt og 

mindre godt. Dermed udnyttes supervisionen udført af Anya maksimalt. 

Initiativ. Anya følger op på og taler om intro og justeringssamtalerne. Hun læser rent faktisk det vi 

skriver og holder os til ansvar for det, men hun anstrenger sig også selv for, at den enkelte, ud fra 

ønsker og behov, får de bedst mulige uddannelsesmuligheder. Operationer bliver fordelt, folk byttet 

rundt i dagsfunktioner så alle får set og gjort det, de skal og gerne vil.  

Lydhørhed og glæde overfor nye ideer til forbedring af uddannelsesmiljøet. Selv har hun også 

mange ideer og visioner for uddannelsen på vores afdeling i Hjørring. Hun formår virkelig at 

fremhæve og udnytte fordelene ved at være en mindre afdeling. Denne tilgang er smittende. Også 

som UKYL er det enormt motiverende at arbejde sammen med Anya om uddannelsen.  

Støtte og omsorg. Anya formår at skabe et rum, hvor man trygt kan tale sammen. Man ved, at 

Anya altid er tilgængelig for en snak, enten om uddannelse eller en svær situation i sidste vagt. 

Efter særligt udfordrende situationer er Anya dog også selv opsøgende og spørger ind til, e-mailer, 

sms’er eller ringer hvis hun føler, der er behov. Det ligger Anya meget på sinde, at alle har det godt, 

trives og udvikler sig i afdelingen. Lige fra den nyeste I-læge til H-lægen med mere erfaring. 

Tiltro til sine uddannelsessøgende! Hun stiller krav til de yngre læger og lægger vægt på, at man 

selv har et ansvar. Hun har fokus på at bringe os ud af ”the comfort zone” hvor vi, under Anyas 

vinger, trygt kan øge vores erfaring. Står man over for en ny udfordring – f.eks. en operation, man 

ikke har lavet selvstændigt før, så udviser Anya en fuldstændig sikker tro på, at det kan man da 

sagtens - og så kan man!   

Alt dette gør, at Anya virkelig er med til, at vi udvikler os fagligt, men også at alle vi yngre læger 

føler os meget velkomne og trives på afdelingen. 



Indstilling til FYGO-prisen 2018 

Citater fra nuværende og tidligere yngre læger på afd.: 

”Giver god og konstruktiv kritik, så vi lærer hver dag” 

”Hamrende god kollega” 

”Hun er en ener og uvurderlig for afdelingen” 

”Bemærkelsesværdigt engagement” 

”Man føler man udvikles meget, når man er under hendes vinger” 

”Udviser omsorg udover det sædvanlige” 

”Meget empatisk og skaffer en atmosfære hvor man føler sig fri til at tale” 

”Super god til supervision” 

”Hendes store engagement smitter meget af” 

”Hun er glad og imødekommende og altid opmærksom på, hvad vi mangler og har brug for” 

 

Med denne indstilling håber vi FYGOs bestyrelse vil tage Anya i betragtning til FYGO-prisen. 

Anya arbejder hårdt for uddannelsen for alle på afdelingen. Dette hårde arbejde vil vi alle meget 

gerne belønne og takke Anya for! 

De bedste hilsner 

Nuværende og tidligere yngre læger på Gynækologisk-Obstetrisk afsnit, klinik Kvinde-Barn, 

Sygehus Vendsyssel, Hjørring. 

 

Anne Grethe Schioldan, AP-læge, Hjørring 

Laura Kirkegaard Læssøe, AP-læge, Hjørring 

Marie Bjerg-Holland, AP-læge, Hjørring 

Susy Shim, I-læge, onkologi, Aalborg 

Cecilie Andare, I-læge, gyn-obs, Hjørring 

Benedickt Bau, I-læge, gyn/obs, Hjørring 

Mathilde Holmskov, I-læge, urologi, Aalborg 

Katja Wium Geiker, uklassificeret., gyn/obs, Hvidovre 

Kirstine Sneider, H-læge, gyn/obs, Roskilde 

Jennifer Lindberg, H-læge, gyn/obs, Aalborg 

Karen Guldbrandsen, H-læge, gyn/obs Aalborg 

Maria Holmskov, H-læge, gyn/obs, Aalborg 

Mette Høltzermann, H-læge, gyn/obs, Aalborg 

Helle Odgaard, H-læge, gyn/obs, Aalborg 

Sine Eeg Petersen, H-læge, gyn/obs, Hjørring 

Pia Colding, H-læge, gyn/obs, Hjørring 


