
Referat af FYGO bestyrelsesmøde 
Onsdag den 28. februar 2007 kl. 15.00 – 19.00 

 
 
Sted: Patienthotellet, Odense Universitetshospital 
 
Referentliste:   TD, ME, CDP, KB, KS, MS, PS 
 
Tilstede: MS, CDP, KS, KB, TD, PS, JD 
 
Afbud: ME, JF, CRL, AWL 
 
Godkendelse af referat fra tlf. - BM januar 2007: Godkendt 
 
1. Hvad sker der i: 
a. DSOGs bestyrelse (CPD+JD) 

Afventer med spænding resultatet af VISGO-mødet som afholdes 6.-7. marts, rapporten 

fremlægges på forårsmødet. DSOG´s bestyrelse er endnu ikke officielt blevet hørt om 

udkastet til den nye ansættelsesprocedure eller vedr. den nye faglige profil. DSOG ser 

gerne at UU og FYGO snarest kommer med et udspil til dette. 

 

b. Undervisningsudvalget (AWL) 

Næste møde er 21. marts. UU ser gerne at FYGO starter med et udspil på den faglige 

profil til fælles viderebearbejdning. 

 

c. Efteruddannelsesudvalget ( CRL)  

Intet nyt siden sidst 

 

d. Vurderingsudvalget (JF)  

Intet nyt siden sidst 

 

e. NFYOG ( MS) 

MS udgår af bestyrelsen, efter GF skal vælges ny repræsentant blandt FYGO 

bestyrelsens medlemmer. Kirsten fortsætter som NFYOG kontaktperson. 

 

f. Regionerne (TD, PS, KS)  

Siden sidst intet nyt fra nogen af regionerne 

 

 



2. FYGO internat og GF 2007 (herunder FYGO prisen 2007) 
Alle mindes om at sikre sig en sidste gang at aftalerne med de enkelte 

foredragsholdere er konfirmeret. Der er medio februar 40 tilmeldte inkl. bestyrelsen, der 

er reserveret værelser til 50. Sponsorindtægter 27.500 kr., budgetteret udgift for FYGO til 

internatet bliver derfor ca. 70.000 kr. KB er ved at arrangere underholdning til torsdag 

aften. CDP trykker programmer og evalueringsskemaer, ME laver kursusbeviser. KB stiller 

op som dirigent. JD skriver referat. Der er kommet to indstillinger til FYGO-prisen 2007, 

vinderen offentliggøres på GF, PS laver diplom til overrækkelse på DSOG´s forårsmøde. 

 

3. Faglig profil 
SST og de regionale råd har lavet udkast til ny ansættelsesprocedure for kursusstillinger. 

AWL og JF er i gang med at udarbejde et udkast til en faglig profil for gyn/obs.  Der laves 

brainstorming over bestyrelsens umiddelbare ønsker til en faglig profil, CDP sender notatet 

til AWL og JF til videre redigering. 

 
4. Status kursusplan 2007 
Forår 2007:  Trombosekursus (øst + vest) 

   Basal kirurgisk teknik (øst + vest) 

Smerter (GF-internat, Odense) 

Efterår 2007: Urogynækologi (øst + vest) 

Blødningsforstyrrelser (vest) 

 
5. Regnskab 2006/ Budget 2007 ( Kathrine)  
ENTOG regnskabet har som nævnt i tidligere referater haft et underskud på 13-14.000 kr., 

som dækkes af DSOG. KB fremlægger regnskab og budget som bestyrelsen godkender til 

fremlæggelse og endelig godkendelse på GF. 

 
6. Inspektorbesøg / kommentarer til ny vejledning, inspektorårsmøde 
MS og TD var med til inspektorårsmødet i februar, hvor ordningen fyldte ti år.  

PS har været på besøg i Holbæk tidligere i dag, generelt velfungerende afdeling. JD har 

været på Næstved 25. januar 2007, ligeledes positiv rapport. 
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