
 
 

Referat af FYGO BM 26.03.07 
 

Patienthotellet, Odense Universitetshospital 
 
Referentliste:  KB, ME, KS, JF, JD, AWL, TS, UVZ, LC, LA, KP 
 
Tilstede: ME, UVZ, KS, LC, LA, TS, JD, KB 
Afbud: JF, AWL, KP 
 
 

1. Valg af referent  (obs KS & UVZ 1t forsinket) 

2. Præsentationsrunde 

3. Godkendelse af referat fra BM 28.02.07 

Vi forsøger så vidt muligt at få referatet ud indenfor en uge. 

4. Konstituering af ny bestyrelse 

Formand: Mathilde (ME) 

Næstformand: Lotte (LC) 

Sekretær:  Ulla (valgt ved afstemning) (UVZ) 

Kasserer: Jakob (JD) 

Menigt medlem: Kristian (KP) 

Følgegruppen i Nord + kontaktperson på hjemmesiden: Louise (LA) 

Videreuddannelsesudvalget i Øst + kontaktperson på hjemmesiden: Kathrine (KB) 

Videreuddannelsesudvalget i Syd + kontaktperson på hjemmesiden: Kirsten (KS) 

NFYOG: Jens (JF) 

KS udpeget til at side i Specialerådet i region Midt (december) (KS) 

- suppleant til den post: Jakob (JD) 

Undervisningsudvalget: Annemette (AWL) 

Efteruddannelsesudvalget: Tina (TS) er indstillet til posten  

DSOG: Kathrine (KB) er indstillet til posten 

Vurderingsudvalget: Jens (JF) 

5. Regnskab 2006; budget 2007 

Revisorerne får FYGO´s internat betalt og får to flasker vin, når de går af. 

 

 



 
6. Internat kurset/GF: evaluering 

Generelt rigtig god evaluering af internatet og underholdningen. Stor tilfredshed med 

foredragsholderne. Evalueringsskema skal næste gang specificeres til at dække hver enkelt 

foredrag og differentiere imellem prækursister, kursister, afdelingslæger osv.  

Amneh Hawwa har ikke betalt for overnatning og middag – derfor trækkes de kr. 1000 for 

internatet fra hendes kørselsopgørelse. 

Birte Bonde har endnu ikke betalt. Mathilde tjekker netbank – ellers trækker vi 

kørselsbidraget fra. 

Næste internat er 27.-28. marts 2008 (uge 13) – der er reserveret 60 pladser. 

Internat 2009 - vi undersøger nye steder – tidspunkt: 19.-20. marts (uge 12).   

 

7. FYGO bestyrelses internat d. 8.-9. juni 2007 

Programmet er primært at få arrangeret internatet. Obstetrik er foreslået – komplikationer 

under graviditeten så som præeklampsi, diabetes, thyroideasygdomme osv. 

Herudover vil vi forsøge at planlægge FYGO kurser halvandet år ud i fremtiden, så vi kan få 

planlagt et sponsormøde. Målet er at få klare sponsoraftaler til kurser og internat. 

Vi bibeholder traditionen med at finde en kok udefra og spise på Mols Lab. Jakob køber vin. 

Vi skal igen spille lidt rundbold og måske golf.  

 

8. Status kursusplan forår 2007 / Sponsorer 

Trombosekursus i øst: d. 10. april. 

Praktisk bakteriologi - syd: Ulla + Kirsten maj 

Basalkirurgi i øst: Lotte + (JD) september 

Vulvodyni/seksuel dysfunktion: CDP september/oktober 

Urogynækologi i øst og vest til efteråret – datoer er fastsat (14. november) 

Forplejning: Mad kr. 100 + drikkevarer/slik/frugt osv. 

Foredragsholderne: Vingaver (kr. 600) eller gavekort  

Sponsormøde: Til internatet laver vi kursusplanen halvandet år frem, så vi kan få en plan til 

de forskellige sponsorer. Vi håber på at have alle foredragsholdere klar til efteråret, så vi kan 

holde et fællesmøde med sponsorerne.  

9. Hvad sker der i (kort version!): 

a. DSOGs bestyrelse (ME+JD/KB) 



 
Specialets fremtid – DSOG´s vurdering mhp specialeplanlægning. Der er varslet 

nedprioritering af introduktionsstillingerne. Frafaldsprocenten er pt. ca 50 %. Der har 

netop været afholdt møde i VISGO; visioner for gynækologi og obstetrik i fremtiden. 

Forårsmøde d. 20.-21. april.  

b. Undervisningsudvalget (AWL) 

Der arbejdes på den faglige profil i UU og i DSOG. Der vil i den kommende tid 

blive sendt klistermærker ud til UAO med rettelser til checklisterne. Nye checklister 

til maj. LAS 3 kurserne er etableret og de første meldinger er positive. 

Vi forventer FYGO´s faglige profil er klar medio april (senest d. 19. april)  

Ny sygehusstruktur i øst – blokkene vil blive ændret på sigt. Flere vil være påvirket 

af den nye regionsstruktur, men der er ingen ”fare” for at stå uden uddannelsesblok. 

Der er varslet øgning af H-forløb. Endelig plan forelægger i efteråret 2007. 

c. Efteruddannelsesudvalget (TS): Ingen mødedatoer pt.  

d. Vurderingsudvalget (JF) : Status ”Faglig profil” 

Intet nyt siden internatet – se UU. 

e. NFYOG (KS): Næste møde d. 21. april) 

f. Regionerne (Øst, Nord, KS) 

Syd: Introduktionsdagene i syd er blevet aflyst flere gange. Dette beklages af UAO´er – 

de vil prøve at forbedre dette. Der er en opgørelse på vej, så man bedre kan holde styr på 

introduktionsstillingerne. Man vil prøve at profilere sig bedre til den årlige 

undervisningsdag. 

Nord: Forskningstræning – fokus på de enkelte afdelingers opgaver med at hjælpe 

kursisterne med at komme i gang med projektet. 

Diskussion vedr. turnuslæger – hvordan rekrutteres de yngre læger og er der mulighed 

for at få yngre læger i turnus i gynækologien. I-stillingerne kontra H-forløb; reducering 

til 1,5 til 1. Færdighedstræning for introduktionslæger – halvårlige. Black box 

laparoskopitræning og efterfølgende grisekursus. Næste møde 14. september.  

Øst: Der har været ekstraordinært møde i det udvidede videreuddannelsesråd. Der 

opfordres til, man søger blokkene uanset de varslede ændringer for sygehusene. Man 

bliver ikke ”tabt” i uddannelsessystemet. Forslag om etablering af operationslister efter 

intro og kursisttid, så blokkene kan sammenlignes indbyrdes. Lotte + Mette Bing fra 

Hvidovre er gået i gang med at lave et skema, der kan bruges til den individuelle 



 
uddannelsesplan. Der er givet tilsagn om 3-4 yderligere H-blokke, såfremt økonomien 

følger med. Næste møde 6. juni.  

10. Næste BM dato’er: 

7. maj, 8.-9. juni, 14. august, 18. september, 30. oktober, 7. december (inkl. julefrokost) 

11. Hjemmesiden  

- Billeder og adresser skal opdateres – sendes til Peter. (KB billeder + ME adresser) 

- ENTOG opslag til hjemmesiden og bladet (JD) 

- Sidste nyt skrives af referenten – link til sidste referat. (KB) Gerne highlightes!!! 

 

12. Eventuelt:  

- Mødetidspunktet ændres til kl. 16. 

-  DSOG blad deadline 8.maj: Formandens klumme, urogynækologikursus + basal               

kirurgikursus 

       - Telefonliste (mailes rundt snarest) 

       -  Klummen ”sidste nyt” på hjemmesiden skrives af referenten – selvsamme sørger for                                  

videresendelse til webmaster Peter. 

       - Kjeld Leisgaard Rasmussen har fået FYGO prisen. Tillykke med det. Offentliggøres først til 

DSOG årsmøde  

 

 

 
På bestyrelsens vegne 
Kathrine 
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