Referat fra FYGO Bestyrelsesmøde
Mandag d. 25.oktober 2010 kl. 16.00-21.00
OUH
Tilstede: PS, MS, SL, KM, HH, CS, IK, ,
Ordstyrerliste: ,HH, IK, KA, LA,KM, MF, CS, PS, MS, SL, EH, NN

Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer Helene/ Pernille
2.Godkendelse af referat fra september ’10
godkendes med få rettelser
3 Målbeskrivelse, opdatering (IK)
Der er holdt møde i uddannelsesmødet 6.10-2010, hvor målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen
blev revideret. Det skal til godkendelse i DSOG og FYGO, før det officielt udsendes. Der diskuteres bla
laparoskopi-kompetencer. Målbeskrivelsen for hoveduddannelsen skal senere revideres.
4.Visionen (KA, HH, MS)
HH. orienterer; der er lavet vision på punktform og et uddybende politikpapir. Oplægget diskuteres og
kommenteres og der arbejdes videre med oplægget.
5. Hjemmesiden, Opdatering!!!!
Forside: PS: ansættelsesfrister/opslag osv., SL: opdatere internatoplysninger/FYGO-prisen, MS: bliv
gynækolog(karrieredag osv), visionen lægges på når den er godkendt, stikord til handleplan(link), MS/IK:
barselsregler(link)-i håndbogen, Håndbog: PS: NFYOG/speciallægeudd., KA: internationale relationer, SL:
FYGO/DSOG, HH/MF: hvem-hvad-hvor/evaluering og vejledning, MS: Ansøgning om
speciallægeanerkendelse, MS: inspektorordning, IK: ekspertudd., IK: patientklager, CS: afdelingslæge, CS:
speciallægepraksis – link til DFKOs hjemmeside, SL: kollegialt netværk, CS: mod overlægestilling, teaser
slettes, HH/MF: karriereguide sættes på, Uddannelse: KM/KA, NN: links, Alle: opdatere profilen på
bestyrelse, SL: organisation, EH: engelsk, deadline 24.11.2010 – sendes til SL
6. Kurser (NN og SL)
a. Status på nye kursusudvalg
Der er lavet et kursusudvalg i hhv. øst og vest, de skal samles i november og planlægge næste års kurser.
Der bør udfærdiges et kommisorium til sikring af udvalgenes arbejde.
b. Sponsorering status LA, KM
Der arbejdes på at få sendt samlet kursusprogram ud til potentielle sponsorer, så vi er med i deres budget for
næste år. Senest medio november.
7. Kampagne 2010/11: Giv kniven videre… (EH, NN,SL, CS)
a. Hvor er vi med kampagnen
b. Videoer, tegning, powerpoint, plakater os
Forslag til tegning diskuteres og sendes til videre redigering. Der arbejdes videre med video-muligheder.
8. Status på Internat (SL)
Hvor langt er vi?
Vejlefjord-tilbud accepteres. Obs: underholdning om aftenen…alle tænker
Tilmeldinger til HH, priser som sidste år
Programmet er færdigt, lægges snarest på hjemmesiden
9. Novembermøde, hvad mener FYGO (MS)
Kom og hør det spændende oplæg ved FYGOs formand d. 26.-27. nov. 2010

10. Nyt fra :
a. DSOG´s bestyrelse (EH, MS)
Der arbejdes med novembermødet og forårsmødet, der er forespørgsel fra Dansk Medicinsk Selskab vedr.
subspecialer i gyn./obs., hvor man ikke nødvendigvis har baggrund som gyn./obs.’er – DSOG forholder sig
afventende, da det lyder som om der ønskes en åbning til opslpitning af specialet.
Høringssvar fra DSOG vedrørende lovsforslag om fertilitet og sterilisation, der gøres indsigelse
b. Ansættelsesudvalget (PS)
c. Uddannelsesudvalget (IK)
d Efteruddannelsesudvalget (NN)
e NFYOG (PS)
Møde på Island i sept., der er fastlagt emne for næste års kongres, som bliver i Stockholm med emnet:
1. trimester screening – what’s the point; differencies in the Nordic Countries. Desuden udvides
samarbejdet med ENTOG, hvor der kigges på forskelle i uddannelsesplanerne i de europæiske lande.
f Regionerne (Øst, Nord, Syd)
Nord: Der er arbejdet med målbeskrivelsen og barselsregler. Diskussion om phD. forløb i hovedudd.
g Inspektorordning (MS)
11. Eventuelt
Næste mæde: 24-11-10, telefonmøde
Næste møde og julefrokost er d. 7/1 2011 på ???? Gode forslag velkomne!

