Referat FYGO bestyrelsesmøde
Onsdag den 27. september 2006 kl. 15.30 – ca. 20
Patienthotellet, Odense Universitetshospital
Christina Damsted Petersen, Tórur Dalsgaard, Jacob Dinesen, Annemette Wildfang
Lykkebo, Peter Secher
Kathrine Birch, Jens Fuglsang; Christian Rifbjerg Larsen, Kirsten Schiøtt, Marie
Søgaard, Mathilde Evaldsen.

Tilstede:
Afbud:

Referentliste: KS, MS, TD, ME, CDP, KB… PS,
Dagsorden:
1. Valg af referent PS
2. Godkendelse af referat fra BM august 2006: rettelser godkendes.
3. Hvad sker der i:
a. DSOGs bestyrelse (CPD+JD). Efterårsmøde på plads. Årsmøde har temaet
onkologi. Visioner om Gynækologiens fremtid – tænketank (VISGO) er nedsat.
FYGO repræsenteres ved Marie Søegaard. VISGO præsenteres ved årsmødet.
b. Undervisningsudvalget (AWL). Målbeskrivelser: oversigt over rettelser sendt ind
til SST og præsenteret for tilstedeværende på temadagen i august. Temadagen der
arrangeredes af undervisningsudvalget var i øvrigt en stor succes med stor
erfaringsudveksling om uddannelsen mellem deltagerne. Næste møde i UU til
oktober.
U kurser generelt godt evaluerede, der følges løbende med og enkelte kritikpunkter,
der søges rettet til. Der søges om at dele kommunikationskurset i to da der er behov
herfor pga. stort deltagerantal. Temadag for delkursusledere prøves planlagt til
erfaringsudveksling.
c. Efteruddannelsesudvalget (afbud CRL) Intet nyt.
d. Vurderingsudvalget (afbud JF) Intet nyt
e. NFYOG (afbud MS) . Næste NFYOG seminar i maj 2007 er planlagt og næsten
klart til at publiceres.
f. Regionerne (TD, PS, KS):
Øst (TD): Kirurgi i hoveduddannelsesstillinger evalueres løbende. Obligatorisk kursus
for alle gyn. introlæger i regionen er afholdt med meget stor succes. Der er i øvrigt
oplyst at uddannelsespapirer skal gemmes i afdeling i mindst 5 år inkl. kopi af CS,
logbog med godkendte kompetencer m.v. Det er dog stadig en god ide, at kursisten
selv sørger for at gemme en kopi af alle relevante bilag . Gælder indtil den elektroniske

logbog fungerer. Elektronisk logbog afprøves i øjeblikket i visse andre specialer.
Næste møde 4. januar, 2007.
Syd: (AWL): Ikke rigtigt noget nyt. Møde i november.
Nord: (PS) Netop afholdt møde, PS ikke med, nyt via referat ved næste BM

4. ENTOG 2006 – status:
Program næsten helt færdig, dog mangler chair til første session. Der er nogenlunde styr på
mapperne og indhold. Evt. Skrives pressemeddelelse. (CDP)
DSOG vil blive indbudt til mødet – Helle Heimertz og Heidi Sharif inviteres - (CDP skriver
indbydelser)
14 Exchange tilmeldt i øjeblikket. Ingen fra EBCOG registreret endnu. Eva Sommer
kontaktes. (CDP).
Vejviser til Restauranten skal i mappen og på nettet (laves af TD og mailes til PS mhp at
komme på hjemmesiden).
Billetter til middag (TD)
Navneskilte til selve mødet laves af Ferring. Endelig deltagerliste med navne skal
fremsendes 2 uger før.
Logo fra Novo, Schering og Ferring skaffes til program, velkomstnotat, der ligeledes skal i
velkomstmappe og på hjemmesiden. (CDP + PS)
Anja opfordres til at skrive brev til afdelingerne mhp. at opfordre til overnatningsmuligheder
allerede fra søndag, hvor Exchangees vil ankomme. Gerne privat indlogering hvor det er
muligt (bedste erfaring fra Barcelona).
Middag fredag bliver kl 1930 max antal deltagere = 90.
Økonomi: Musik til fredag aften kommer til at koste 6750
Kun få har tilmeldt og betalt.

Der planlægges evt. sidste øjebliksmøde d. 30. november i København.

5. Status kursusplan efterår 2006/ forår 2007:
Onkokursus øst nr. to gik rigtig godt, nr. 3. forberedes i starten af november.
Karrierekanonen Vest og øst er annonceret. Prænatal diagnostik i vest var en succes.
Forår 2007: se referat fra internat.
DUGS har forespurgt joint venture i basal urogynækolgi. Efterår 2007 foreslås fra FYGOs

side. Tages op på senere BM

6. Hængeparti mht. FYGO håndbogen på hjemmesiden (KS/ CRL) Udsættes til næste møde.
5. Regnskab 2005 (Kathrine) Afbud. Regnskabet er efter ekstraordinær forsinkelse netop
afleveret tilbage fra revision. Skal underskrives af bestyrelsen ved næste møde.
6. Inspektorbesøg - status,
Sønderborg genbesøgt (TD) og var en meget positiv oplevelse. Der er sket et stort løft på
afd.
Kolding genbesøg (CRL), dato?
Hjørring, afholdt, ingen fygo deltagelse pga. logistik problemer.
Glostrup (Jane Lyngsø) 10. oktober
Hillerød (Jacob) afholdt.
Næstved (jacob)
Slagelse (KS) dato mangler
Holbæk (PS) dato mangler
Odense (CDP) dato mangler
Haderslev (MS) dato mangler
Esbjerg (KB) 12.december.
Journalist (UFL) har tilsyneladende ønsket at komme med ved et inspektorbesøg. FYGO
synes det er en god idé, men lader det være op til senior inspektører og modtagende
afdeling.
7. FYGO internat og GF 2007:
Program : Få foredragsholdere har ikke meldt tilbage.
Kroniske smerter mangler endnu.
Erfaringer fra gyn-obs smerteklinik i Hillerød ændres evt. til smerter efter perinealrifter/ v
Sara Kindberg (Jacob og Christina).
8. Studiegruppe Øst: Udsættes til næste møde.
9. SE.nr: Udsættes til næste møde
10. EVT: Fremtidig sponsorater. Vi må forsøge at holde et møde med mulige sponsorer i
november mht. budget 2007. Genoptages til næste møde.
11. Næste møde d. 30. oktober 15.30 OUH

Peter Secher
9. oktober 2006

