
 
Referat af FYGO Bestyrelsesmøde 

 
19. maj 2014 kl. 16.00-21.00 

Patienthotellet, OUH 
 
Referentliste: Anne Cathrine, Tine, Helle, Mette, Vinnie, Hellen, Heidi, Ninna, Ida, Malou, Camilla 
Tilstede: Maria Cathrine, Anne Cathrine, Ida, Heidi, Helle, Line, Tine, Hellen, Camilla, Mette og Ninna 
Ordstyrer: Helle 
Referent: Ida 
 
Afbud: Vinnie, Malou 
    
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat d. 22/04/14 og ansvarsliste. 
Referatet godkendes og sendes til Malou til oplægning på hjemmesiden. 
Ansvarslisten gennemgås og godkendes, mangler fortsat næstformand. 
 

2. Inspirationsseminar v. Cathrine + alle 
a. Lokalisation, til/framelding, tidsplan 

Der er booket plads til inspirationsseminar på Rosenlund, Rynkeby. Sommerhuset er lejet fra d. 19. juni til d. 
22, dvs. at der er mulighed for at komme aftenen før selve seminaret starter. 
Helle og AC skal gå tidligt lørdag, Mette melder afbud, ellers kommer resten. 
 

b. Ide-katalog: Hvad synes i, FYGO skal arbejde med i år? Punkter til dagsorden? 
Forslag til idéer til strategiseminaret: 

-Tidligt at få sat et emne for Internat 2015 
-Forsættelse af ”Giv Kniven Videre” –herunder offentliggørelse af data fra 1. Undersøgelse 
-Faglig profil 
-Få udbredt kompetencevurderingsmetoderne til FYGO medlemmerne 
 -Kurser 
 -Synliggørelse 
-Efterårsmøde 
-Introlæger 
 -dimensionering, kompetencer 

 
3. Efterårsmødet v. Cathrine, Mette og Hellen 

Ved DSOG besluttet at efterårsmødets tema 2015 skal være ”Fremtidens Gyn-obs” Skal FYGO deltage i 
efterårsmødet? Tidligere har FYGO arrangeret hele lørdagen, dele af det og intet af det. 
Forslag om emnet til lørdagen: ” Fremtidens uddannelsessøgende yngre læger.” Forslag om man kan tage 
vinklen ”Train the trainer.” 
Der skal i dag tages stilling til om FYGO ønsker at deltage i efterårsmødet. Umiddelbart stemning for, at 
FYGO arrangerer lørdagen. Hvis dette skal kunne lade sig gøre, skal der inden for én uge været foreslået 3 
emner samt idéer til oplægsholdere. 
Deadline torsdag d. 22. maj. Hvis der ikke til der ligger forslag klar her må vi takke nej. 



 
 

4. ”Generelt om tilmeldingsprocedurer” v. Heidi 
Generelt: Pris for FYGO medlemmer 200 kr, 500 kr for ikke medlemmer. 
Heidi fremlægger nedenstående forslag til tilføjelse til udmelding ang. kurser. 
”På grund af tidligere erfaring med meget sen eller manglende betaling, samt sent eller manglende afbud, 
har vi set os nødsaget til at stramme op på reglerne omkring afbud til kurserne. Indtil 8 dage før kurset, er 
det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.” 
Eniges om at tilføje ovenstående. 
Desuden skal de kursusansvarlige huske at krydse folk af v. start på kurset   
 

5. Opdatering af hjemmesiden v. Cathrine + Malou 
Malou står for den praktiske oplægning af information, men hele bestyrelsens ansvar at opdatere 
hjemmesiden. Alle skal tjekke hjemmesiden igennem for korrekte data samt indsende billede. 
Desuden skal man sikre sig, at de emner, som hver enkelt har som ansvarsområde, er relevant opdaterede på 
hjemmesiden. 
 

6. Uddannelsesprogrammer og kompetencevurderingsmetoder – hvad er FYGO’s rolle? v. alle 
Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer for alle 3 regioner nu, som skal udbredes. 
Generelt  enighed om at kompetencevurderingsmetoder skal udbredes blandt FYGOs medlemmer.  
Forslag om  ”Kend din målbeskrivelse” kurser, oplæg på hjemmesiden med ”Vejledning til 
målbeskrivelsen”. 
Der er regionsforskelle i uddannelsesprogrammerne, derfor nødvendigt med repræsentanter fra de 
forskellige regioner ved et eventuelt kursus. 
Forslag om at arbejde på flere planer. Det svære er implementeringen af uddannelsesprogrammerne og 
kompetencevurderingsmetoderne. 
Generelt et ønske om udbredning af ovenstående. MC skriver mail til formand for UU samt de 3 PKL’er, på 
vegne af bestyrelsen. Generelt FYGOS indtryk, at medlemmerne fortsat ikke ved nok om det. Oplysende 
kampagne? 
Bliver et punkt på inspirationsseminaret. 
 

7. Operation mand: Status v. Cathrine 
Der er lavet plakat med Jakob Dinesen, og sendt indslag til Acuta. Kampagnen afsluttes med denne. 
Kampagnen har fået overvejende god tilbagemelding og rejst den relevante debat. Sidste plakater deles ud 
og hænges op på Universitet. 
 

8. Inspektorordningen, status og plan v. Cathrine 
Aktiviteterne er genoptaget fra Sundhedsstyrelsen side. Der skal være minimum 2 inspektorer af sted, men 
der er ikke noget krav om,  at der skal være en juniorinspektor. Vi synes dog det er en god ide, at der er 
juniorinspektorer med. AC hører Marie Stockholm, Ida Kirkegaard og Pernille Steiner om de fortsat er 
aktive junior, mhp om der skal uddannes nye juniorinspektorer. 

 
9. Nyt fra : 

a. DSOGs bestyrelse (Mette, Maria Cathrine)  



 
Nyt om specialeplan, som stadig kører. DSAIM har rettet henvendelse med henblik på at genindføre lattergas, dette sendt 
videre til Sandbjergs styregruppe. Diskussion om DSOGs formue evt skulle investeres i aktier –og hvad skulle et evt afkast 
så bruges til. 

b. Ansættelsesudvalget (Helle)  
Ansættelsesfrist for alle 3 regioner i næste uge. Helle deltager kun i selve samtalerne, men læser selvfølgelig ansøgningerne 
igennem. Aktuelt deltager Helle i både formøderne og ansættelsessamtalerne, imens DSOGs regionsrådsrepræsentant kun 
deltager i samtalerne og ikke i formøderne. Det er under formøderne at den største selektion sker. 
Hvis der er 4 udpeget medlemmer fra DSOGs side skal arbejdesbyrden fordeles ligeligt imellem disse. 

c. Undervisnings- og uddannelses udvalget (Camilla) 
Lars Grønlund valgt som ny formand. 

 
d. Efteruddannelsesudvalget (Hellen)  

Julie Hartnack Tharin valgt som formand. Mere fokus på efteruddannelse for speciallægerne. 
 

e. Kursusudvalgene (Vinnie, Ninna) 
Fra Øst: Lavet plan for kommende kurser efterår 2014 og forår 2015. Der er planlagt U-landskursus og kursus for sårbare 
gravide samt Hoveduddannelsesansøgningskurs i efteråret 2014. I 2015 snakket om hysteroskopikursus. I kursusudvalget 
sidder Christian Vyrdal, som skal være gastrokir. og har derfor tilbudt at trække sig. MC finder sedlen frem fra afstemningen 
til internatet, så den som fik næst flest stemmer kan få tilbuddet om Christians Plads. 

 
Vinnie fra Vest ikke tilstede i dag. 

 
f. NFYOG (Anne Cathrine)  

AC og MC var til møde i Glasgow for 1 uge siden.  NFOG møde d. 10-12. Juni. Pre-congress workshop dagen før for de 
uddannelsessøgende. NFYG samarbejde med NFOG og arbejder videre og planlægger kursus næste år i maj, som er en 
opfølgning på hvordan vi gøre uddannelsen bedre i de nordiske lande  -”Train the Trainer.” 
AC og Camille har holdt møde med ENTOG med repræsentanter fra EBCOG, som allerede har et program klar for ”Train 
the Trainer.” 

 
g. Regionerne (Øst, Nord, Syd)   

ØST: Pamflet om alle ting man skal igennem ihv intro- og hoveduddannelsen. 
Nord: Gitte Eriksen trukket sig som formand i nord. Ikke kommet ny formand endnu. 
SYD:  Haft en snak om udfordrende introduktionsforløb og hvordan disse skal håndteres. 
 

h. Inspektorordningen 
 
 

10. Eventuelt 

MC refererer fra EBCOG kongres d. 7.-10. Maj, hvor hun havde indlæg med Martin Tolsgaard og 
Flemming Bjerrum, hvor de refererede fra den danske uddannelsesmodel. 
DSOG er opfordret til at blive ved med at fastholde indslag på EBCOG. 
 
Alle skal inden i morgen aften indsende 3 specifikke emner, som kunne være emner til efterårsmødet 
under det overordnede emne ”Fremtidens uddannelse.” 
 

 
 


