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FAYO er verdens ældste yngre øjenlægeforening (etableret 1981), og også
den eneste yngre øjenlægeforening i
Skandinavien. Med berettelsen om FAYO
ønsker vi at erkende den store indflydelse,
foreningen har haft på uddannelsen af de
danske øjenlæger gennem de seneste
36 år. Vi, yngre, skylder jer alle en stor
tak! Følgende beretning er baseret på
interviews af de centrale personer og er et
sammendrag af et bog-kapitel om FAYOs
historie i ”Syn for øje, oftalmologiens vej
ind i 21. århundrede”.

FAYO-mødet 1988 Ørbæk. Pædiatrisk kursus v. Mette Warburg.
Ørbæk ørelægecenter på Fyn blev fra 1984 og cirka ti år frem et legendarisk
sted. Netop hér udformede FAYO-kurset sig med flere af de grundelementer,
som karakteriserer det årlige FAYO-weekendkursus i dag.

AUGUST 2018 | OFTALMOLOG | 11

FAYO-mødet 2017.
Hotel Munkebjerg.
Glaukom ved
hovedkursusleder
overlæge Daniella
Bach-Holm. Det
årlige ”gallabillede”.
Antallet af
deltagende
medlemmer er
siden 80erne
steget fra blot 20
til omkring 200
deltagere.

D

anmark var i 1980erne præget
af arbejdsløshed blandt de yngre
læger, og det kulminerede i 1981
med strejke, oprør og demonstrationer.
Antallet af uddannelsessøgende var
højt, arbejdet tungt og uddannelsen
ringe. Der var kun fem til seks kursusstillinger i oftalmologi om året.
Mange yngre øjenlæger rejste til
primært Sverige, der var de første til at
indføre en struktureret speciallægeuddannelse. En del jobsøgende rejste også
til Norge og Tyskland.
Der herskede stor utilfredshed blandt
de yngre øjenlæger. Foreningen af Yngre
Øjenlæger, FAYO, var først og fremmest
en protest mod et ustruktureret uddannelsesforløb med dårlig undervisning,
nepotisme og ringe fremtidsudsigter.
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Goldsmith var i 1981 formand for
Dansk Oftalmologisk Selskab (DOS).
Han var positiv og tillod, at den første
konstituerende generalforsamling for
den nye forening FAYO blev afholdt til
DOS-mødet den 9. maj på Munkebjerg
i Vejle.
Den første FAYO-bestyrelse bestod af:
Michael Movin (formand), Knud Alsbirk
(Jyllandsrep.), Finn Eisgart, Klaus Bo
Nielsen, Jens Munk Olesen og Jens Karl
Højberg
FAYO’s primærpolitik var at nedsætte
antallet af uddannelseslæger, at etablerer en aldersgrænse for praktiserende
øjenlæger, øge antallet af ydernumre,
afskaffelse af praksis-goodwill, begrænsning af dobbelte stillinger og reduktion i
antal ydelser per speciallægepraksis.

Man ankommer fredag,
får undervisning og
slutter aftenen af med
pølsebord. Lørdag er
der undervisning til
ud på eftermiddagen,
hvor man slutter af
med generalforsamling
og valg af årets
uddannelsessted
(FAYO prisen), næste
års tema til årsmødet
og valg til bestyrelsen.
Til venstre: FAYOkursister. Til højre
speaker, professor
Andrew Lee, neurooftalmolog, Houston.

FAYO er en selvstændig forening
uafhængig af DOS. I dag udgør FAYO’s
medlemmer cirka en tredjedel af den
samlede øjenlægestand i Danmark.

FAYO besidder flere pladser i centrale
organer såsom: DOS uddannelsesudvalg
samt Danske Øjenlægers Organisation
(DØO). Flere af bestyrelsesmedlem-

merne sidder med i komitéer i videreuddannelsesudvalget i regionerne, NOK,
SOE-YO, ICO og andre internationale
organisationer.

FAYO-kurset
FAYO-kurset er hjørnestenen i organisationen. Det blev etableret i 1984 med det
formål at belyse et givent oftalmologisk

AUGUST 2018 | OFTALMOLOG | 13

Lørdag aften er der
fest. Man starter
med legatuddeling
fra Industrien.
FAYO-legaterne
indstiftedes i slut90’erne og stiger
hvert år, således
at man kan sende
yngre øjenlæger på
kurser. Der uddeles
typisk legatstøtte
til fire kvalificerede
og udvalgte yngre
øjenlæger.

Repræsentanter fra
industrien er med
hele weekenden. De
ankommer fredag,
er med til middagen
og helt til vi slutter
lørdag. Industrien og
de yngre øjenlæger
har mange fælles
interesser.

Jonas Laursen: Damernes tale.
Rune Holmbjørn: Formandens tale.
Christel Jørgensen: Herrernes tale.
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”

Foreningen af Yngre Øjenlæger,
FAYO, var først og fremmest en
protest mod et ustruktureret
uddannelsesforløb . . .

For at skabe prestige i at forbedre uddannelsen indstiftede man FAYO prisen
i 2001 for bedste uddannelsessted for yngre øjenlæger. Prisen gives årligt til
den kliniske afdeling eller praksis der har gjort mest for at bedre uddannelse
niveauet. FAYO prisen er fortsat meget værdsat, og bliver uddelt af FAYOs
formand under galla-aftenen til det årlige DOS-møde. På billedet ses ledende
overlæge Malou Høgsbro, Vejle Øjenafdeling, modtager af FAYO-prisen 2016.

INVITATION
I forlængelse af beretningen om FAYO
inviteres Skandinaviske yngre øjenlæger til

FAYO-mødet 2018
Hotel Munkebjerg

26.-28. september
Emnet er

uveitis

FAYO

emne i en social kreds af yngre
kolleger. De yngre kolleger fik
mulighed for at mødes på tværs
af landets geografi og høre om
uddannelse, arbejde, forskning og
private anliggender på de lokale
øjenafdelinger uden at blive overvåget af deres seniorkolleger. En
weekend en gang om året mødes
majoriteten af yngre øjenlæger
omkring et udvalgt emne – med
stor tilslutning fra industrien.
I et stadig mere globalt
samfund er det vigtigt med
internationale relationer og
inspiration. FAYOs årskurser har
derfor de seneste år haft øget fokus på internationalt anerkendte
foredragsholdere.
FAYO er et unikt og stærkt
koncept, som i dag kan fungere
som inspiration for andre landes
yngre øjenlæger. Vi håber med
netop denne beretning at skabe
incitament og lyst til, at vores
nordiske yngre øjenlægekollegaer
vil skabe deres egne yngre øjenlægeforeninger!
n

med overlæge Tomas Ilginis og overlæge Josefine Fuchs
som kursusledere.
En række internationale speakere vil deltage.
Kontakt venligst fayomail@gmail.com for mere info samt program.

AUGUST 2018 | OFTALMOLOG | 15

