	
  

	
  

	
  

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2017/2018
Formandens beretning
Ved Camilla Mandrup

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen har i det sidste år bestået af følgende medlemmer:
Camilla Mandrup, formand
Malou Barbosa, DSOG repræsentant
Louise Inkeri Hennings, UU repræsentant
Fjóla Jónsdottir, ansættelsesudvalget
Hellen Edwards, EFU repræsentant
Line Borregaard, ordinært medlem
Heidi Kammerlander, ordinært medlem
Ninna Sønderby Lund, ordinært medlem
Malene Skorstengaard, ordinært medlem
Maria Birkvad, ordinært medlem
Christiane M. Bourgin Folke Gam, suppleant
Medlemstal: 480 medlemmer og 160 støttemedlemmer
Fokusområder for bestyrelsen udover vanlig drift af kursusaktivitet og repræsentationer
- Afslutning af Introlægeundersøgelsen samt udbredelse af resultatet
- Kampagnen Del operationen med en kollega
- Simulationskursus i akutte obstetriske komplikationer
- FYGO Podcasts
Mødeaktivitet
FYGO’s bestyrelse har afholdt 9 bestyrelsesmøder, hvoraf to var Skype-møder. Vi har
derudover været på et 2-dags strategiseminar den 1.-2. juni 2017, for at planlægge
bestyrelsens arbejde.
Møde- og kursusaktivitet
Udover at være repræsenteret ved vores associerede medlemmer i DSOG, DSOG’s
ansættelsesudvalg, efteruddannelsesudvalget (EFU) samt undervisningsudvalget (UU) er
FYGO repræsenteret ved:
• Det specialespecifikke videreuddannelsesråd i reg. Nord ved Line Borregaard og
Malou Barbosa, i region øst ved Hellen Edwards og Louise Inkeri samt i syd ved Heidi
Kammerlander.
• Specialeråd Midt ved Ninna Sønderby Lund
• Kontaktperson for ENTOG, Fjóla Jónsdóttir
• Medlemmer af NFYOG Fjóla Jónsdóttir samt Malene Skorstengaard

	
  

	
  

	
  
•
•

Repræsenteret i Forskningstræningsstyregruppen ved Malou Barbosa
Repræsenteret i Ekspertuddannelsesudvalget ved Ida Kirkegaard

Introlægeundersøgelsen
Introlægeundersøgelsen som blev lanceret i august 2015 blev afsluttet i 2017. Undervejs har
hele bestyrelsen været involveret i arbejdet men den endelige analyse blev foretaget af
Christiane Gam og Malene Skorstengaard. Undersøgelsen viste at der landsdækkende er
problemer med at opnå basale obstetriske kompetencer, hvilket vi derfor vil fokusere på at
ændre. UU har taget problemstillingen op i drøftelse med de uddannelsesansvarlige overlæger
og de regionale videreudddannelsesråd er blevet gjort opmærksomme på problemstillingen.
Desuden er DSOG’s bestyrelse informeret om undersøgelsens resultat ligesom mange
afdelinger landet over har fået det præsenteret. Man kan stadig tilgå resultatet af
undersøgelsen via vores hjemmeside fygo.dk.
Kampagne – Del operationen med en ven
Kampagnen er lavet med henblik på at skabe/bevare fokus på de kirurgiske
oplæringsmuligheder der dagligt byder sig på afdelingerne og samtidig fungere som et redskab
til at forbedre kommunikationen mellem uddannelsestagende og supervisor, både før, under og
efter et operativt indgreb. Fjóla Jónsdóttir var tovholder på at lancere kampagnen i foråret
2017. Over hele landet blev der uddelt lommekort til uddannelseslæger og poster til
konferencerum og til ”lægevasken” på operationsgangen. Forhåbentlig har kampagnen kunne
sætte fokus på den operationelle oplæring samt den yngre læges forpligtelser i forbindelse
med det kirurgiske indgreb.
Internat
Internatet i 2017 om fertilitet blev afholdt i Odense. For første gang i en længere årrække
havde vi en udenlandsk foredragsholder (Sverige), hvorfor vi også havde valgt en lidt mere
central lokalitet. Det faglige program fik rigtig gode evalueringer.
Simulationskursus i akut obstetrik
For første gang afholdt vi et heldags simulationskursus i akut obstetrik på CAMES i Herlev den
3. Februar 2017. Kurset har længe været på ønskelisten i FYGO og Maria Birkvad, Louise
Inkeri Hennings og Camilla Mandrup stod for afviklingen af et fuldt booket kursus. Både
deltagere og undervisere synes at dagen var en succes, og vi håber på at kunne gentage dette
både i Reg. H. og at kunne udbrede det til Reg. Nord og syd.
Podcast
Som et nyt tiltag har FYGO stået bag produktionen af FYGO-podcasts som bliver produceret af
Ninna Hinchely Ebdrup. De første 3 produktioner er nu tilgængelige via FYGO.dk og vi er
meget stolte over produktionerne. Vi ønsker at fortsætte samarbejdet og vil derfor foreslå en
fast budgetpost til dette i det fremtidige budget.
Specialernes dag
I alle regioner har FYGO bidraget til afholdelse af ”specialernes dag” som vanligt.

Beretning fra kursusudvalgene

	
  

	
  
Ved Christiane Gam og Susani Rothmann

	
  

Kursusudvalg Vest
Der har i år været afholdt 8 FYGO aften kurser. Siden sidste år er antallet af medlemmer i
kursusudvalget ændret fra 4 til 5 medlemmer, hvilket lader til at være det optimale antal.
Året har været præget et engageret kursusudvalg, som udover at arrangere gode kliniske
relevante kurser også har formået at skaffe ekstra sponsorer til flere af kurserne. Tak til Sara,
Sarah, Ninna, Rebekka og Stine. Generelt har været rigtig god tilknytning til kurserne, hvor kun
2 kurser har haft lidt færre deltagere. Begge lå tidsmæssigt tæt på FYGO internatet. Kurserne
har fået gode evalueringer og været i tæt relation til klinikken.
Vi ser frem til næste års inspirerende kurser.
Kursusudvalg øst
I 2017 er der afholdt 6 kurser i kursusudvalg Øst: Thyroidea og graviditet,
Hoveduddannelsesansøgning, Venøs tromboemboli og graviditet, Obstetrisk hand-on:
sphinkterlæsion (x2) og Føtalmedicin: IUGR og UL (med live-scan). Pga. den store popularitet i
2016 afholdt vi 2 udsolgte sphinkter læsion kurser igen i 2017, dertil lykkedes det med succes
at køre live-scan i vores føtalmedicinske kursus. Udvalget ser frem til at byde på nye
spændende kurseri 2018.

Beretning fra DSOG

Ved Malou Barbosa
DSOG’s bestyrelse har i det forløbende år bestået af 12 medlemmer, hvor FYGO har været
repræsenteret ved FYGO’s formand Camilla Mandrup (associeret medlem) samt Malou
Barbosa (ordinært medlem). Bestyrelsen har i den sidste bestyrelsesperiode afholdt 11 møder,
heraf ét internatmøde. FYGO har været repræsenteret ved samtlige møder. På
Strategiseminaret blev det blandt andet diskuteret guidelinearbejdet, som stadig er en
hjørnesten i vores speciale. Endvidere blev organisering og planlægning af den forstående
NFOG kongres i Odense diskuteret. Det politiske arbejde har fyldt meget det forgangne år. Det
har været et tæt samarbejde mellem formandskabet, Sundhedsministeren, Danske Regioners
Sundhedsudvalg og Sundhedsstyrelsen. Det er bestyrelsens opfattelse at det er klar
lydhørhed overfor specialets udfordringer. Bestyrelsen etablerede forrige år et nyt ad hoc
udvalg; Subspecialiseringsudvalget for at styrke speciallægers mulighed for både
subspecialisering og efteruddannelse. Udvalget er kommet langt i processen med oprettelse af
formelle strukturerede subspecialiseringsforløb.

Beretning fra Ansættelsesudvalget

Ved Fjóla Jónsdóttir
FYGO har en repræsentant til stede ved hver ansættelsesrunde med det formål at sikre
ensartet fremgangsmåde og udvælgelse af nye kursister i hele landet.
Begge ansøgningsrunder er gået fint for sig, med fair bedømmelse og alle stillinger er blevet
besatte.
Ansøgere har været flere end tidligere i hele landet samt godt kvalificeret.
Generalt skal man som ansøger huske at alle 7 lægeroller tæller samt med samtalen. Samt
med at man skal søge bredt hvis man vil have større mulighed for at få stilling.

	
  

	
  

	
  

Ansøgningsrunde juni 2017
Denne runde varetog tidligere FYGO-repræsentant Ida Engberg Jepsen grundet ferie
Region Syd
Runden forløb fint og roligt, fair bedømmelse
-5 ansøgere til 3 stillinger, alle kaldt til samtale og de 3 forløb blev besat.
Region Nord
-11 ansøgere, alle kaldt til samtale, én meldte fra inden samtale
-Derfor 10 til samtale til 5 stillinger som alle blev besat.
Fair bedømmelse
Region Øst
-20 ansøgere til 6 stillinger, 12 indkaldt til samtale. Alle stillinger besat
Fair bedømmelse.
Ansøgningsrunde januar 2018
Region Syd
9 ansøgere til 3 stillinger, alle 9 indkaldt til samtale og alle 3 stillinger besat.
Fair bedømmelse med mange stærke kandidater.
Region Nord
Det var 9 ansøgere til 5 forløb. Alle kaldt til samtale og alle stillinger er besat samt yderligere 1
grundet barsel. Fair bedømmelse
Region Øst
23 ansøgere til 5 stillinger, 10 indkaldt til samtale og alle forløb besat samt enkelt barselsforløb.
Mange gode kandidater med stærkt CV men fair bedømmelse.

Beretning fra Undervisningsudvalget
Ved Louise Inkari Hennings

Kort om UU:
UU har det overordnede ansvar for planlægningen af den teoretiske del af
speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik i henhold til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer. Herunder kan nævnes målbeskrivelserne, som UU har ansvaret for til enhver tid
er tidssvarende ift. introduktions- og hoveduddannelsen. UU har ansvar for de
specialespecifikke kurser (U-kurser), herunder samarbejde med hovedkursusledere samt den
kliniske del af speciallægeuddannelse, hvor UU skal følge kvaliteten
af speciallægeuddannelsen via de eksisterende nationale evalueringsmetoder som
inspektorbesøg og evaluer.dk.
UU har i det forgange år bestået af ordinære medlemmer: Anja Kirstein, Helle Kirkegaard,
Anne Bundgaard, Ina Houmann, Louise Inkeri Hennings (FYGO) og formand Jeannet
Lauenborg. Associerede medlemmer er Inge Marie Møller, Dorthe Kolster, Jette Led Sørensen
og Marie Søgaard. Ved nogle af møderne deltager desuden Anya Eidhammer og Nini Hegedüs
som repræsentanter for DSOG i ansættelses-udvalgende til hoveduddannelse.

	
  

	
  
Vi har haft 2 fysiske møder, 4 telefonmøder, 2 dages internat og 1 temadag.

	
  

Det overordnede fokus for UUs arbejde det sidste år har været revision af målbeskrivelsen for
læger i hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik. Afsættet til dette blev taget på et 2 dages
internat, hvor fokus var på læring og kompetencevurdering, herunder mulig udvikling af
kompetencekort, som bl.a. anvendes i anæstesi-uddannelsen. Kompetencevurdering og
kompetencevurderingsmetoder er et vigtig redskab i yngre lægers uddannelse. På den
baggrund har vi i UU udviklet 3 forskellige kompetencekort, som afprøves i pilotprojekter.
Formålet er at udvikle et redskab, der bidrager til øget fokus og refleksion i den kliniske
hverdag, både hos den uddannelsessøgende og supervisoren.
Med fokus netop i målbeskrivelsen afholdte UU en temadag for Uddannelsesansvarlige
overlæger (UAO). Med udgangspunkt i den nylige introlægeundersøgelse og oplæg om
målbeskrivelsen og dens udvikling samt gruppearbejde, kom vi i dybden med behov og
udfordringer i målbeskrivelse og opnåelse af kompetencer. Der var ligeledes fokus på styrkelse
af robusthed (resilience) – hvordan dette kan inkorporeres i målbeskrivelsen. Temadagen var
en stor succes og deltagerne udtrykte stort ønske om en gentagelse. Der findes allerede en del
forskellige kompetencevurderingsmetoder, som ikke alle er helt bekendt med. For at udbrede
kendskabet til dem vil UU udarbejde video-tutorials om de
forskellige kompetencemetoder – hvordan og hvornår de anvendes i klinikken. En revision af
målbeskrivelsen er omfattende arbejde som UU skal arbejde videre i det kommende år.
UU har i det forgange år udpeget en ny delkursusleder til Hoveduddannelseskurset
reproduktionsmedicin og en ny Hovedkursusleder, Marie Søgaard. Derudover har
undertegnede i UU regi færdiggjort et overblik over hvilke kurser der udbydes i henholdsvis
introduktionsstilling og kursusstilling på alle landets gynobs afdelinger. Dette til information til
den uddannelsessøgende læge.

Beretning fra Efteruddannelsesudvalget
Ved Hellen Edwards

Efteruddannelsesudvalget (EFU) er et stående udvalg under DSOG, hvoraf et medlem skal
repræsentere Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation (DFKO) og mindst et medlem
på valgtidspunktet skal være ansat i uddannelsesstilling (FYGO repræsentant).
Efteruddannelsesudvalget har det overordnede, initierende og koordinerende ansvar for
DSOG's efteruddannelsesaktiviteter, i samarbejde med DSOG's videnskabelige sekretær.
I året der er gået, har EFU været aktiv på flere fronter.
Vi forsøgte at få struktureret efteruddannelse op at stå med et "gå hjem møde" om stress, som
vi desværre måtte aflyse pga. for lille tilslutning. Vi giver det et nyt forsøg i det kommende år.

	
  

	
  
	
  
EFU arrangerer årligt DSOG’s efterårsmøde sammen med FYGO. I 2017 blev det til et
velbesøgt møde i København om patient information, defensiv medicin, hvordan det former os
som læger samt arbejdsglæde. Mødet har fået gode evalueringer, men med mindre tilslutning
om lørdagen ift fredagen. Derfor skal den fremtidige struktur af efterårsmødet inkl. FYGO’s
rolle diskuteres i den kommende tid.
Udover DSOG har EFU et udbytterigt samarbejde med de 4 øvrige nordiske lande i ”NFOG
Educational Committee”. I april 2017 afholdtes NFOG educational meeting med titlen:
"Hormones – friend or foe" i København med historisk stor tilslutning ikke mindst pga.
deltagelse fra de mange praktiserende gynækologer.
Næste møde bliver 25.-26. April 2019 i Stockholm, omkring etiske dilemmaer i gyn-obs, alle
medlemmer af FYGO/DSOG/NFOG er velkomne.
Sidst men ikke mindst arbejder EFU i subspecialiserings udvalget, der forhåbentligt snart er i
mål med at få udarbejde en model for subspecialisering af nye speciallæger til subspecialist
inden for områderne almen gynækologi, obstetrik, føtalmedicin, urogynækologi,
reproduktionsmedicin samt onko-gynækologi.
Hellen Edwards (FYGO rep.), Lisbeth Eriksen (DFKO rep.), Anita Sylvest, Zoreh Ketabi og
Julie Hartnack Tharin (Formand), Efteruddannelsesudvalget

