
	   	  
	  
 
 
Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 
 
 
Formandens beretning 2015/2016 
Ved Camilla Mandrup  

 
I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores 
kursusaktivitet, at være repræsenteret ved og bidrage til arbejdet i de udvalg, råd og 
bestyrelser hvor vi repræsenterer FYGO, planlægge internat - samt introlægeundersøgelsen.  
 
Bestyrelsesmøder 
FYGO’s bestyrelse har afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvoraf ét var et Skype-møde. Vi har 
derudover været på et 2-dags strategiseminar i juni 2015, for at planlægge bestyrelsens 
arbejde fremadrettet.  
 
Kursusaktivitet 
Pga. få deltagere på FYGO’s aftenkurser i 2014/2015 har vi skåret ned på antallet af udbudte 
kurser i 2015/2016 fra 14 til 12. Disse har været velbesøgt, med naturligt få deltagere til 
Hoveduddannelsesansøgningskursus pga. få ansøgere til de foregående to ansøgningsrunder. 
Oversigt over kursusdeltagere kan ses i figuren herunder. 
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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, i region 
øst ved Ida Baadsgaard Jepsen og Hellen Edwards samt i syd ved Heidi 
Kammerlander. 

• Specialeråd Midt ved Ninna Sønderby Lund  
• Tværfagligt Obstetrisk Forums møde i Middelfart, repræsenteret ved Camilla Mandrup, 

november 2015 
• Kontaktperson for ENTOG, Vinnie Greve 
• Repræsenteret i Forskningstræningsstyregruppen ved Anne Cathrine Hoffgaard Munk 
• Repræsenteret i Ekspertuddannelsesudvalget ved Ida Kirkegaard 

 
Hjemmeside 
FYGO’s hjemmeside har i efteråret 2015 været angrebet af hackere, som lagde siden ned. 
Vores webmasters har genskabt siden og sørget for at den fremover er beskyttet mod lignende 
angreb. Udgifter til netsikkerhed vil fremover være den fast del af FYGO’s budget. Arbejdet 
med at kommunikere via. hjemmesiden, nyhedsbrev og sociale medier er omfattende, hvorfor 
vi nu har 2 webmastere i FYGO. Hellen Edwards har igennem det seneste år varetaget 
funktionen sammen med Malou Barbosa 
  
Juniorinspektorer  
Der er udskiftning i juniorinspektorkorpset, da Sofie Leisby Antonsen og Sofie Hjortø bliver 
speciallæger i 2016 og Ida Kirkegaard er blevet speciallæge i 2015. Der er derfor 4 nye 
juniorinspektorer Birgitte Lindved som fungerer fra oktober 2015 samt Ida Baadsgaard Jepsen, 
Maria Cathrine Schmidt og Ninna Sønderby Lund fungerer fra 2016. Vores speciale er derfor 
ifølge sundhedsstyrelsen dækket ind med juniorinspektorer for nu. 
 
Specialernes dag 
I alle regioner har FYGO bidraget til afholdelse af ”specialernes dag” som vanligt. I region øst 
har Ida Baadsgaard Jepsen været tovholder og Christiane Gam været repræsenteret, i region 
nord var Malou Barbosa og Vinnie Greve  repræsenteret.  I syd var Heidi Kammerlander 
repræsenteret. 
 
Deltagelse i FIGO-kongres 2015 
FYGO’s formand og DSOG-repræsentant deltog i kongressen i Vancouver og fik både fagligt 
udbytte samt organisatorisk og politisk erfaring bl.a. ved deltagelse i FIGO’s generalforsamling, 
hvor vi fik 2 skandinaviske kvinder stemt ind i styregruppen. Rejsebeskrivelser fra turen kan 
læses i DSOG’s nyhedsbrev, som findes på DSOG’s hjemmeside DSOG.dk.  
 
Internat 
Internatet ”Kirurgiske komplikationer” i 2015 var en stor succes med rekordmange deltagere på 
Christiansminde. Evalueringerne var langt overvejende positive og det faglige program blev 
rost. Forslag til ændringer er blevet taget i betragtning ved planlægningen af internatet 2016.  
 



	   	  
	  
Det har ikke været muligt at få Christiansminde på de sædvanlige datoer i 2016, hvorfor 
internatet blev rykket frem til starten af marts 2016. Vi er i bestyrelsen blevet gjort 
opmærksomme på at disse datoer ikke er optimale i forhold til lokale arrangementer, men vi 
har valgt at fastholde datoen, da vi ellers var nødsaget til at indkvartere os langt dyrere. I 2017 
vil vi gå tilbage til de oprindelige datoer.   
 
Introlægeundersøgelsen 
Undersøgelsen blev lanceret i august 2015 efter at udformningen af undersøgelsen blev 
udformet i bestyrelsesåret 2014/2015. Undersøgelsen har til formål at belyse de udfordringer 
introlæger oplever i forbindelse med deres uddannelsesstilling på landets afdelinger og den vil 
derfor bliver sendt ud til alle introlæger i den sidste del af deres ansættelse.  
Undervisningsudvalget og alle landets ledende- samt uddannelsesansvarlige overlæger er 
blevet orienteret om undersøgelsen. Vi forventer at indsamling af data vil forløbe over ca. 1 år, 
så undersøgelsen derfor vil indeholde ca. 40 besvarelser. Resultatet af undersøgelsen vil 
forhåbentlig bidrage til forbedring af uddannelsesforløbet i specialet og sammen med et 
overblik over de forskellige tilbud af kurser som der findes i de forskellige regioner kunne 
fungere som inspiration til optimering af introlægeuddannelsen.  
 
 
Beretning fra DSOG 
Ved Tine Greve 
I DSOGs bestyrelse på 13 medlemmer har FYGO 2 pladser. 1 medlem som er valgt på FYGOs 
generalforsamling samt formanden for FYGO. FYGO har været repræsenteret til alle DSOGs 
bestyrelsesmøder samt strategiseminar. På strategiseminaret blev der diskuteret 
subspecialisering. DSOG arbejder fortsat med at holde specialet samlet, men har vedvarende 
fokus på den stigende subspecialisering af speciallæger. Subspeciale selskaberne har lavet 
oplæg til hvordan man kan opnå subspecialisering. DSOG har nedsat arbejdsgrupper for 
almen gynækologi og almen obstetrik mhp. at definere hvordan man kan forestille sig en 
subspecialisering her. 
DSOGs beretning for 2015, kan desuden ses på DSOGs hjemmeside fra april. 
Også kom DSOG på Facebook i år ☺ 
 
 
Beretning fra Ansættelsesudvalget 
Ved Ida Baadsgaard Jepsen 
 
Siden sidste FYGO-internat har der været afholdt to ansættelsesrunder i alle tre regioner 
(Nord, Syd og Øst). 
FYGO's repræsentant sidder med til alle samtaler i hele landet. Som noget nyt har man i 
Uddannelsesudvalget (UU) besluttet, at der til ansættelsessamtalerne skal sidde to 
repræsentanter fra DSOG, mod tidligere kun én. Repræsentanterne er udpeget således, at de 
ved hver ansættelsesrunde kommer fra de to øvrige regioner. 
Der har det sidste år været et faldende antal ansøgere i alle tre regioner, hvorfor de 
uddannelsessøgende opfordres til at søge kursusstilling, når man har mulighed for det. 
Stort tillykke til de nye kursister. 
 



	   	  
	  
 
Beretning fra Undervisningsudvalget  
Ved Ninna Sønderby Lund 
I det forgangne år har undervisningsudvalget gennemgået og revideret kommissoriet for 
undervisningsudvalget, som beskriver undervisningsudvalgets arbejdsopgaver og kompetencer 
i samarbejdet med DSOG. Desuden er der udpeget 2 nye DSOG repræsentanter til 
hoveduddannelses ansættelsesrunderne, således at der nu er 3 DSOG repræsentanter i 
ansættelsesudvalget. Undervisningsudvalget har besluttet, at DSOG repræsentanterne skal 
deltage i ansættelsesrunder i de 2 regioner, hvor de ikke selv er ansat. Det betyder, at der 
fremadrettet skal være 2 DSOG repræsentanter til stede ved ansættelsesrunderne i alle 3 
regioner. 
De to faste undervisere i U-kurset i Føtalmedicin opsagde deres stillinger efter kurset i 2015, 
og undervisningsudvalget har på baggrund af flere kvalificerede ansøgninger valgt 2 nye 
delkursusledere til U-kurset i Føtalmedicin, som fra 2016 vil stå for kurset. 
 
Aktuelt arbejdes på at forbedre funktionerne i logbog.net. Kompetencevurderingsredskaberne 
er allerede lagt ind i logbog.net, så de kan læses og bruges direkte fra app eller computer. Der 
arbejdes fremadrettet på en interaktiv funktion, således checklisten og 
kompetencevurderingsskemaer vil kunne udfyldes elektronisk via app eller computer. 
 
 

Beretning fra Efteruddannelsesudvalget  
Ved Hellen Edwards 
I 2015 bestod udvalget af 5 medlemmer repræsenterende alle 3 regioner. 
Efteruddannelsesudvalget har det overordnede, initierende og koordinerende ansvar for 
DSOG's efteruddannelsesaktiviteter, i samarbejde med DSOG's videnskabelige sekretær. 
 
EFU arrangerer årligt DSOGs efterårsmøde, der i november 2015 traditionen tro blev holdt i 
København. Der var rekord stort fremmøde med over 100 tilmeldte. Emnet den første dag 
omhandlede abort. Forskellige holdninger samt arbejdsforhold blev præsenteret og livligt 
diskuteret i et panel med udenlandsk gæst. FYGO havde arrangeret mødets anden dag. Her 
blev forskellige foranstaltninger for de der fravælger abort diskuteret. 
 
EFUs fremtidige rolle har længe været diskuteret. Med DSOG bestyrelses arbejde sammen 
med repræsentanter fra subspecialernes selskab arbejdes mod subspecialisering. Man er ved 
at etablere et selvstændigt udvalg bestående af 2 repræsentanter fra DSOGs bestyrelse samt 
repræsentanter fra de forskellige subspecialer. I første omgang skal der laves kommissorium 
og arbejdet startes og etableres. I fremtiden vil EFU overtage s rolle er Først i fremtiden når  
Fremadrettet vil EFU overtage ansvaret og driften af subspecialiseringen. 
Herudover vil vi fortsat være den primære arrangør af efterårsmødet, og er ved at arrangere 
kurser på tværs af subspecialerne samt for de yngre læger.  
 
 

Beretning fra kursusudvalgene 
Ved Christiane Gam og Vinnie Greve 
Igen i år har FYGO afholdt en række aftenkurser for sine medlemmer - i alt hele 14 kurser. 
Kurserne har dækket bredt - og tæller bl.a. nye emner så som Global Gynækologi, Global 



	   	  
	  
Obstetrik, Forskning i klinikken, Sårbare gravide, Dystoci og igangsættelse til mere klassiske 
emner, så som HPV, PCOS, metabolisk syndrom og infertilitet og H-uddannelses ansøgning. 
Deltagelsen til kurserne har desværre været noget svingende og årsagerne til dette drøftes 
løbende mellem kursusudvalgene og bestyrelse, så evt. justeringer kan foretages. En stor tak 
til kursusudvalgenes medlemmer for deres store indsats. 
 
 


