
 

Referat af  FYGO Bestyrelsesmøde 
 

Onsdag d. 9. marts kl. 16.00-18.00 

Vejlefjord 

 

Referentliste:   EH, KM, MF, HH, CS, IK, KA, LA, PS, MS, SL, NN 

Ordstyrerliste: LA, MF, CS, PS, MS, SL, EH, NN, HH, IK, KA, KM    

 

 

1. Valg af referent og ordstyrer 

SLA refererer. MF er ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af referat  

Ad pkt 7a. Afstemningen på tidligere BM var ugyldig, da ikke alle som stemte var 

stemmeberettigede. Dette laves om til en meningstilkendegivelse.  

Ad pkt 5. Navne på indstillinger til FYGO prisen slettes fra referatet. 

I øvrigt godkendes referatet. 

 

3. Hjemmesiden, Opdatering!!!! SL/CS (kort) 

Alle indlæg er sendt til CS/webmaster, som vil lægge det på hjemmesiden snarest. 

 

4. Kampagne 2010/11: Giv kniven videre… (EH, NN, SL, CS, MS)  

a. Hvor er vi med kampagnen 

Videoklip optages af Bent Ottesen og Morten Hedegaard laves d. 29. marts. Lisa Bang har 

givet tilsagn. Der tjekkes op på øvrige indlæg. 

 

Nye udkast til plakat diskuteres. Vi bliver enige om den simple tegning med taleboble. 

   

Vi skal have polls på DSOG’s hjemmeside. Peter Secher vil gerne lægge dem på. 

I. Hvor mange hysterektomier bliver udført af yngre læger? 

II. Hvornår har du sidst givet kniven videre? 

 

Vi skal lave en konkurrence / plakat hvor afdelingerne kan sætte streger når de har givet en 

kniv videre.  

Indgreb: Hysterektomi/åben kirurgi, Laparoskopi, vaginale indgreb. 

Alle indgreb udført af yngre læge / superviseret af ældre kollega. Hvor den yngre læge 

mener der har været uddannelses potentiale. Evt deloperation. 

    

Konkurrencen skal forklares i power point’en + på FYGOs hjemmeside. 

 

Kampagnen præsenteres på forårsmødet. Det hele skal sendes ud umiddelbart derefter.  

Konkurrencen skal køre indtil novembermødet. Evt udsende 3 mdrs status. 

 



 
 

b. DSOG´s forårsmøde 

Marie har 15 min på forårsmødet til præsentation 

 

5. Status på Internat (SL/PS)  

a. Praktisk håndtering af internatet 

67 tilmeldte.  

 

Praktisk håndtering af GF 

Mette Fabricius vælger at trække sig fra bestyrelsen, hvorfor suppleant Christina indsuppleres 

på Mettes plads.  

 

   

b. Hvem beretter – er der noget vi mangler? 

 

 

6. Budget og regnskab 2010-2011 (LA) opfølgning 

LA er ikke til stede 

 

7. Året der gik! 

Evaluering af bestyrelsesåret 2010   

Dette punkt kan ikke nåes 

 

 

8.  Eventuelt 

Punkter til næste møde: 

1. Skal blanketten til indmeldelse i FYGO/DSOG ændres? 

2. Inspirationskataloget skal diskuteres og godkendes 

 

Næste møde aftales til mandag d. 4. april 2011 kl. 16 – 21 på OUH. 


