
 

 Referat FYGO Bestyrelsesmøde  
onsdag d. 2. november 2011 kl. 16.00-21.00 OUH  

Referentliste: Maria C., Louise, Anne Cathrine, Julie, Marie, Kasper, Christina, Pernille, Sofie, Helene, Elise, Ida  

Ordstyrerliste: Kasper  

Afbud fra Pernille.  

Dagsorden:  

1. Valg af referent og ordstyrer  
 

Referent: Maria C, ordstyrer: Kasper.  

2. Godkendelse af referat fra september 2011  
 

Referat godkendt.  

3. Efterårsmødet  
 

80 tilmeldte. Medlemmer af bestyrelsen opfordres til at huske at tilmelde sig pr. mail.  

De praktiske ting, sponsorer etc. er efterhånden på plads. FIGO fonden har finansieret CAM, der 

mangler fortsat dækning for hendes rejseudgifter, der forventes dækket af DSOG.  

Der er efterhånden styr på oplægsholdere. Oplægget om sectio er ikke i færdig form; vi laver et oplæg 

til vores forestilling om indhold, hvorefter oplægsholder kontaktes.  

4. Opgørelse af kampagne konkurrence resultater.  
 

Der mangler fortsat enkelte resultater. Når de sidste opgørelser foreligger kan den endelige vinder 

udpeges, men samlet set har indsatsen har været rigtig flot på de enkelte afdelinger.  

Vi glæder os til at annoncere vinderen på efterårsmødet.  

5. Kursist kurser – ny dato + opdatering? Bagvagtskursus?  
 

Karrierekursus: Dato fastlagt til d. 2/5-12. Hotel Nyborg Strand er kontaktet, og der er ledigt. Der er 

fremsendt tilbud, der svarer til det tidligere tilbud. Der opfordres igen til, at man søger billigere lokaler.  

Nogle af oplægsholderne har givet positivt tilsagn, men det endelige program er ikke bekræftet.  

Dato og eksempler på oplægsholdere annonceres snarest i DSOG’s medlemsblad samt på hjemmesiden.  

Bagvagtskursus:  

Øst: Undervisere ligger fortsat ikke helt fast, men programmet er tegnet.  

Vest: Yngre underviser har givet positivt tilsagn, der er kommet gode forslag til senior bagvagt.  

Der planlægges fortsat med at placere det i januar måned.  

 

6. Internat  

a. Har alle styr på oplægsholdere?  
 

Oplægsholdere har alle givet positiv tilbagemelding med undtagelse af en.  

Mht. hands-on er der fortsat ikke helt styr på udstyret, men vi lægger op til underviserne, om de evt. selv 

kan medbringe udstyr og modeller/forslag til hvor de kan skaffes.  

b. Begyndende tilmelding?  
 

Tilmeldingerne er begyndt. De enkelte tilmeldte er kontaktet med henblik på at holde sig orienteret 

vedrørende tilmelding til de enkelte hands-on sessioner, når de foreligger. Vigtigheden af at få styr på 

sessionerne understreges i forhold til at lette den administrative byrde.  

c. Ideer til sponsorer?  
 

Der laves oplæg til brev til mulige sponsorer i forhold til ordlyd og indhold.  



7. Revision af målbeskrivelse  

a. Tilbagemelding fra UU´s internat.  
 

Udkast til målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen gennemgås med vægt på 

de vigtigste ændringer.  

8. Acta artikel  
 

Er gennemarbejdet og er sendt videre til vurdering.  

9. Kurser 2012/kursusudvalgene.  

a. Valg på GF – hvordan håndtere vi det?  
 

Udvalgsmedlemmerne udtrykker ønske om at få lov at fortsætte til 2 år sammenlagt, således et år endnu. 

Det er der god forståelse for.  

Det er dog beskrevet i kommissoriet, at alle vil skulle stille op til valg på GF således, at man vælges af 

medlemmerne, og dette holder vi fast på.  

Ved forårets GF vil det således være for henholdsvis øst og vest, at de 3, der får flest stemmer, vælges 

for 2 år, de 3 med færrest sidder i 1 år.  

10. AP-læger i gyn obs i forkortet ophold  
 

Der udtrykkes fra FYGs side bekymring for, at et forkortet ophold for AP-læger vil medfører et 

væsentligt reduceret uddannelsesmæssigt udbytte for AP-lægerne.  

Fravær af AP-læger vil medfører flere vagter, der skal deles mellem uddannelseslæger i Gyn-Obs, 

hvilket med medfører mindre dagtid og hermed relevant uddannelsestid til vores egne uddannelseslæger.  

Derudover kunne man frygte at AP-lægerne ikke bliver godt nok rustet til at håndtere gyn-obs 

problematikker i deres fremtidige virke.  

 

11. Forskningstræning  
 

Det er taget op i team uddannelse i Yngre Læger, der udtrykker klar enighed om det uhensigtsmæssige i 

forskelsbehandlingen med en opfordring til, at alle skal tilbydes et forskningstrænings forløb, uanset 

baggrund. YL går videre med sagen.  

 

12. December bestyrelsesmøde, julefrokost mm.  
 

Der afholdes som vanligt december møde i Odense.  

Julefrokost: Vi har tidligere fastlagt julefrokost d. 27/1-12, men vi vælger at prioritere at samles til 

internatet. Således i stedet et ordinært møde onsdag d. 25/1-12 på OUH.  

 

13. Nyt fra :  
a. DSOGs bestyrelse (Elise, Marie)  
 

Intet nyt.  
b. Ansættelsesudvalget (Pernille)  
 

Pernille ikke til stede.  
c. Undervisnings- og uddannelses udvalgene (Ida)  
 

UU: Se pkt. nr. 7.  

EXPO: Kravene til, hvorvidt man kan være afdeling for EXPO-studerende skærpes i forhold til 

kompetenceniveau i de forskellige subspecialer/funktioner.  
d. Efteruddannelsesudvalget (julie)  
 



Novembermødet.  
e. NFYOG (Christina/Anne Cathrine)  
 

Der er ingen repræsentant for NFYOG, der kan komme med til næste møde i København.  
f. Regionerne (Øst, Nord, Syd)  
 

Øst: Der er oprettet faste dage 2 gange om ugen på RH, hvor alle kan komme i lap.sim. træning i en hel 

dag.  

Nord: Der er debatteret kirurgi i forhold til målbeskrivelsen.  

Endvidere diskuteret andel af uddannelsessøgende på de enkelte afdelinger i forhold til rammer for at 

opnå kompetencer. Det bliver gennemgået.  

Syd: Pernille ikke til stede.  
g. Inspektorordning (Marie)  
 

Besøg i Kolding i januar måned.  

14. Eventuelt  

- Det er bemærket at blanket til regnskab på hjemmesiden skal rettes.  

- Sekretæren anmoder om at få tilsendt kvitteringer osv. for udlæg fra bestyrelsens medlemmer med 

henblik på at få orden på regnskabet og få foretaget de relevante udbetalinger.  

- Alle overvejer emner til underholdning og debatoplæg til forårets internat.  

 

Næste møde er d. 15/12 2011 


