
 
FYGO bestyrelsesmøde 

24. november 2015 
Patienthotellet OUH kl. 10-15 

 

Referentliste: Ninna, Katrine, Malene, Christiane, Line, Malou, Anne Cathrine, Tine, Vinnie, Hellen, Heidi 
Ordstyrer og ansvarlig for forplejning: Hellen 
Afbud: Heidi, Ida 

 
1. Godkendelse af referat fra BM den 20. 0ktober 2015  

Referatet godkendes. 
 

2. Nyt fra : 

Formanden (Camilla)  

Beretter fra TOF (Tværfagligt Obstetrisk Forum) møde 30/10 med emnet: ”Har kejsersnittet vundet?”, som bl.a. 
handlede om sectio på maternal request og konsekvenser heraf for mor og barn. 
Minder om ”ICOSET 2015” den 30/11-15 og ”Øresundssymposiet” den 1/12-15. 

 
DSOGs bestyrelse (Tine)  

FYGO har ansøgt DSOG om midler til at vinderne af forskningstræningsprojekterne i region nord, syd og øst 
kan få dækket udgifter til deltagelse i FYGOs internat, hvor de inviteres til at komme og præsentere deres 
projekt. DSOG har bevilliget dette. 
I DSOG arbejdes der for tiden bl.a. med forberedelserne til forårsmøde 8.-9. April 2016, hvor Skejby står for 
programmet den 9. april. 

  
 Ansættelsesudvalget 

Stillinger til næste ansøgningsrunde er slået op i region nord, og opslag forventes snart at komme fra region syd 
og øst. Der er samtaler region nord 13/1-16, region øst 18/1-16, region syd 19/1-16. 

 
Undervisningsudvalget (Ninna)  

Beretning fra sidste UU møde 20/10-15:  
1. Problemer med logbog.net –  
Tidligere har det på nogle afdelinger været muligt for alle vejledere at se og godkende kompetencer for alle 
uddannelsessøgende læger i afdelingen. Dette problem ser nu ud til at være løst, idet de 
uddannelsesansvarlige overlæger er blevet gjort opmærksomme på, at de ved oprettelsen af den enkelte 
vejleder i logbog.net skal begrænse adgangen for den enkelte vejleder til de uddannelsessøgende læger der er 
relevante for vejlederen. 
Det er fortsat et problem, at vejledere kan se kompetencer og noter for uddannelsessøgende, som ikke længere 
er ansat i afdelingen. Der arbejdes på denne problematik. 
2. Logbog 

Som det ser ud nu er der ikke planer i UU om at revidere checklisten, således den stemmer overens med den 
nuværende målbeskrivelse.  



 
FYGO bestyrelsen diskuterer hvilken konsekvens det har for FYGOs medlemmer hvis checklisten afskaffes. 
Det vurderes at det mest hensigtsmæssige ville være hvis checklisten kunne laves i en elektronisk form, evt. 
som en del af logbog.net. Uanset vurderes det nødvendigt at der findes et alternativ til checklisten.  
Ninna tager dette med på næste UU møde, som er 3/12. 
 
Efteruddannelsesudvalget (Hellen)  

Se senere punkt. 
 
Kassereren (Christiane) 

Gennemgang af regnskabet indtil nu. 
Det bemærkes, at der er brugt flere penge på bestyrelsesaktivitet i år end vi har budgetteret med. Årsagen til, at 
der er brug flere penge på bestyrelsesaktiviteter er at prisen for opholdet på Christiansminde i forbindelse med 
Internatet 2015 er steget. Bestyrelsen bestræber sig på at holde udgifterne til bestyrelsesmøder lave, men det 
foreslås at der laves et budget for hvert enkelt møde for fremadrettet fortsat at sikre dette. Bestyrelsen arbejder 
videre med dette. Desuden bemærkes det, at der er brug færre penge på kursusaktiviteter i år end vi har 
budgetteret med. 
 
Kursusudvalgene (Vinnie, Christiane)   

Øst: Der er afholdt 1 kursus med sparsomt fremmøde.  
Vest: Der er afholdt 2 kurser med fint fremmøde. 
Kursusrækken for foråret 2016 er planlagt. 
 
NFYOG (Anne Cathrine)  

Anne Cathrine beretter fra NFYOG møde 20/11-15, som bl.a. omhandlede:  
1. Planlægning af social event for uddannelsessøgende på NFOG 2016, som afholdes om aftenen mandag den 
13/6-16.  
2. Der er arbejdet videre med et forslag om at der på NFGO hjemmesiden skal være undervisningsvideoer. 
Som fokusområde er valg: Viden omkring laparoskopisk oplæring. Første punkt bliver, at der skal være videoer 
på hjemmesiden ang. anatomi ved laparoskopi. 
3. Anne Cathrine skal til møde i educational comitee i London i næste uge, vil da foreslå at emnet for 2017 
EBCOG kongressen skal være laparoskopisk træning. 
4. NFOG 2016: Leslie Regan afholder workshop om kvinders vilkår og rettigheder og hvordan man kan bedre 
vilkårene for kvinder i 3. verdenslande. På workshoppen ønsker Leslie Regan at rekruttere yngre læger der vil 
deltage i arbejdet. NFOG har besluttet at dække udgifterne for hele NFOG kongressen for de der har lyst til at 
deltage i workshoppen og efterfølgende arbejdet i 3. verdenslande. 
 
Regionerne (Øst, Nord, Syd)  

Øst: Ingen møder siden sidst.  
Nord: Der har været møde i Det regionale videruddannelsesråd nord samt i Specialeråd midt. 
Line beretter fra mødet i Det regionale videreuddannelsesråd nord:  
1. Problemerne med Logbog.net debatteres. 
2. Oplæg fra Anja Kjerstein, UU:  



 
DSOG repræsentanter i ansættelsesudvalget: Ifølge UU ville det være mest optimalt med deltagelse af den 
samme DSOG repræsentant til alle samtaler. Da dette kræver et stort tidsforbrug er UU landet på et krav om, at 
DSOG repræsentanterne skal deltage i 2 møder ved hver ansættelsesrunde, og at repræsentanten ikke kan 
deltage som DSOG repræsentant ved samtaler i sin egen region.  
Anja Kjerstein afholdt oplæg om Transfer fra u-kurserne. 
3. Anvendeligheden af vejledning app’en diskuteres. Generelt er speciallægerne positivt stemt overfor denne, 
men de uddannelsessøgende læger finder app’en mindre anvendelig og desuden med til at forvirre da der i 
forvejen er mange forskellige systemer som de uddannelsesøgende læger skal have overblik over. Anja 
Kjerstein meddeler, at UU er positivt stemt overfor app’en.  
4. Introlægeundersøgelsen: Fremlæggelse af Introlægeundersøgelsen, som blev taget positivt imod.  
5. Grundet omstruktureringer af arbejdsopgaverne på de forskellige afdelinger i region midt, debatteres det, om 
Skejby fortsat skal have introlæger og fase 2 kursister. Der er store udfordringer i at de uddannelsessøgende 
læger kan opnå de forventede kompetencer på Skejby når flere funktioner flyttes ud på regionshospitalerne. 
Der træffes ikke nogen endelig afgørelse herom. 
6. Blackboard portalen, som anvendes til undervisningsmateriale på U-kurserne præsenteres.   
7. Ultralydscertificering: I region nord planlægges ultralydscertificering til introlæger, ligesom der allerede er 
indført på nogle afdelinger i region øst. Ultralydsoplæring og certificering skal foregå i Skejby på SkejSim. Der 
er søgt midler til projektet fra regionen. Aktuelt afventes afgørelse heraf. Såfremt der ikke der ikke gives midler 
fra regionen bliver projektet ikke til noget. 
Ninna beretter fra mødet i Specialeråd midt:  
Specialerådet gennemgik specialeplanen for region midt, med fordeling af kompetencer sygehusene imellem. 
Desuden er specialerådet gået i gang med planlægningen af plenarmøde i 2016, emnet bliver Fremtidens 
gyn/obs. Mødet afholdes 10. Maj 2015 på Skejby sygehus. 
Problemstillingen ang. inddragelse af speciallægepraksis i hoveduddannelsen debatteredes, og konklusionen 
blev, at dette stadig ikke er en mulighed i region midt, samt at det ikke findes relevant for uddannelsen idet 
kursisterne vurderes at have god mulighed for at opnå deres kompetencer på sygehusafdelingerne. Det er 
fortsat muligt for kursister med særlig interesse i gynækologisk speciallægepraksis at få et fokuseret ophold i en 
speciallægepraksis i region midt.  
På nogle sygehuse i regionen er man udfordret af hhv. for mange eller for få AP læger, idet der aktuelt forgår en 
overgang i hvornår i HU forløbet AP lægerne kommer på gyn/obs afdelingerne. Dette problem findes der ikke 
aktuelt en god løsning på, men forventeligt vil det løses over tid når alle AP læger er gået over til samme 
rotationsmønster. 
Syd: Ingen repræsentant til stede ved dette bestyrelsesmøde. 
 
Introlæge undersøgelsen (Malene) 

Undersøgelsen er sendt ud i region syd. Region øst og nord er klar til at sende undersøgelsen ud. 
Bestyrelsen vedtager, at alle introlæger der er stoppet efter 1/8-15 inviteres til at deltage i undersøgelsen. 
 
Hjemmesiden (Malou og Hellen)  

Hjemmesiden er oppe at køre igen.  
Vi er blevet foreslået at sikre hjemmesiden mod hacking fremadrettet. Der er afsat 1000 kr i budgettet til IT, 
hvilket vi hidtil ikke har brugt. Det besluttes, at der indhentes tilbud herpå, så vi kan tage endeligt stilling til dette 
ved næste møde. 



 
 

3. Internat 2016 (Camilla) 

Programmet: Vi er næsten klar til at offentliggøre programmet for Internat 2016 – det kommer på hjemmesiden i 
indeværende uge, og i forbindelse hermed åbnes for tilmeldinger på safeticket.dk. 
Anne Cathrine finder ud af hvornår fremlæggelse af forskningstræningsprojekterne finder sted i de 3 regioner, 
så vinderne af præsentationerne kan inviteres til at fremlægge på internatet jf. punktet ”nyt fra DSOG”. 
 
Budgettet for Internat 2016: på baggrund af det aktuelle tilbud fra Hotel Christiansminde fremlægges budgettet 
for internatet 2016 ved kassereren og dette godkendes af bestyrelsen. 
Da der aktuelt ydes større tilskud fra FYGO til de der vælger at bo på enkeltværelse (tilskud på 700 kr/pers) i 
forhold til de der vælger at bo på dobbeltværelse (tilskud på 500 kr/pers) ændres priserne for Internatet 2016, 
således at prisen for et enkeltværelse bliver 1700,- og for dobbeltværelse er 1300,-. Således sænkes prisen på 
dobbeltværelse og prisen på enkeltværelse stiger, så der ydes det samme tilskud til alle deltagende (tilskud på 
500 kr/pers), uanset værelsestype. Desuden oprettes to ekstra billettyper: Deltagelse i dagsprogrammet fredag 
eller lørdag ekskl. middag, fest og overnatning. Prisen for dagsdeltagelse bliver: torsdag 600 kr, fredag 700 kr. 
Desværre er der indtil videre indhentet færre sponsorater end sidste år. Sponsorudvalget overvejer flere 
potentielle sponsorer, og kontakter disse.  
Arbejdsopgaver til Internatet: fordeles jf. skema. 
 

4. Evaluering af Efterårsmøde 2015 

Der er kommet positive evalueringer, også til lørdagens program som var arrangeret af FYGO. De af FYGO 
bestyrelsens medlemmer som deltog i Efterårsmødet er enige om, at det var et godt og lærerigt program med 
god sammenhæng mellem indholdet fredag og lørdag. Dog er der enighed om, at underholdningen til middagen 
havde ikke så stor underholdningsværdi, det var for alvorligt.  
FYGO bestyrelsen er enige om, at vi gerne vil arrangere lørdagens program igen ved næste års Efterårsmøde. 

 
5. Evaluering af ny mødeform 

Aktuelt er bestyrelsesmøderne både dagsmøder og aftenmøder. Der er forskellige holdninger til hvilken 
mødeform der er mest hensigtsmæssig. Tidspunkter for møderne frem til generalforsamlingen er planlagt, 
hvilket fastholdes, og det besluttes at mødeformen vil blive evalueret løbende. 
 
To do liste: 
Chekliste til målbeskrivelsen: Ninna tager problemstillingen med til næste UU møde. 
Introlæge undersøgelsen: Malene sender ud i øst, Line sender ud i nord. 
Hjemmesiden: Malou indhenter tilbud på sikring af hjemmesiden. 
Internatet: Anne Cathrine finder ud af hvornår fremlæggelse af forskningstræningsprojekterne finder sted i de 3 
regioner 
Sponsorudvalget: Line og Katrine overvejer flere potentielle sponsorer og kontakter disse. 


