
Referat fra FYGO-bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 30/10 2007 
Patienthotellet, OUH 

 
Til stede:  
Kathrine, Jakob, Ulla, Annemette, Kirsten, Lotte. Kristian fra kl. 17. 
Afbud:  
Louise, Tina, Jens, Mathilde 
 
1) 
 Referent: Kirsten Schiøtt 
 
2) 
Godkendelse af referat fra sidste BM den 18/9. referatet blev uddelt i papirform på mødet 
(ikke udkommet inden mødet pga Jakobs harddisk’s tragiske nedbrud…). Blev gennemset 
og betinget godkendt med rettelser.  
 
3) 
Hvad sker der i: 
a)  DSOGs bestyrelse (LC/KB)                         
Møde d. 25/10.  
Økonomi 
Formaliseret videreuddannelse – forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til formulering 
af plan 
Efterspørger PhD-foredragsholdere til generalforsamling 
Snak om sponsorering – evt. Logoer på hjemmesiden (svensk model)? 
Aborthøringen interessant, god diskussion i en god tone.  
b) Undervisningsudvalget (AWL)  
 Det største tema aktuelt Den Faglige Profil. Møde d. 10/10 
 Præliminært udkast til Faglig Profil gennemgået: enighed om udgangspunkt i 
 7 roller - kombineret med aktuelle målbeskrivelse. Største ændring i forhold til 
 gamle system: præ-graduat aktivitet bør være meriterende. Endvidere 
 udarbejdet udkast til ansættelsesprocedure, ansættelsesudvalgets 
 sammensætning, forslag til standardiserede spørgsmål til 
 ansættelsessamtalen m.v. 
 FYGO udbedt oplæg til håndtering af ’overgangsgruppen’ af læger, som 
 endnu ikke har fået hoveduddannelsesstilling, men som endnu ikke falder ind 
 under 4-års-reglen. 
c) Efteruddannelsesudvalget (TS)  
 Tina ikke til stede 
d) Vurderingsudvalget (JF / Faglig profil møde 10.okt) 
 ansøgningsfrist d. 1. nov., udvalget mødes om 2 uger. 
e) NFYOG (KS/JF)  
 møde d. 17. november i Stockholm og forbereder pre-congres-symposium i 
 Reykjavik til sommer. 
f) Regionerne (Øst, Nord, Syd) 



 Øst: ’Karriere-dag’ afholdt på Panum, vellykket 
 Nord: se Referat fra Louise 
 Syd: diskussion vedr. fordeling af I og H-forløb, og lokalisation af disse. 
 Første hold kursister er kommet tilbage til Centralsygehus, 
 ’kursistoverlevering’ 
4) 
GF 2008 (UVZ) 
5 tilmeldte indtil videre… 
Status sluttaler - Joachim Stender har givet tilsagn 
Annoncering (bladet og hjemmesiden 2.november, mailliste, program til afdelinger)  - ME 
har sørget for det. 
 
2009: 
Erfaringer fra Dalum landbrugsskole omtales – der er generel interesse for at lave et nyt 
og anderledes koncept på Dalum. Annemette kontakter Dalum mhp ordning for middag, 
aftenfest mv. 
Nyborg Strand rykker for endelig booking – Ulla afmelder. 
Forhåndsbooking til Koldingfjord fastholdes. 
5) 
Budgetstatus og medlemskontingent (JD)  
Vedr. ’forsvundne medlemmer’ i FYGO: JD i kontakt med SST, har fået kontakt med 
person højere på strå, og måske er der nogle lister på vej! 
Hvordan gør vi m. økonomien fremover?  
Ekstra kontingent fra alle i DSOG  
Årligt tilskud. (Vil FYGO være arbejdsgruppe i DSOG eller selvstændig org.) Oplæg til 
forhandling m. DSOG. 
Sideordnet med DSOG? (obligat fælles kontingent til DSOG & FYGO, med en 
fordelingsnøgle) – FYGOs bestyrelses foretrukne løsningsmodel. Arbejde for 
vedtægtsændring inden GF.  
Fremtid for FYGO (Brainstorm, hvorfor er vi vigtige). Vil vi være eller hvordan undgår vi at 
blive en arbejdsgruppe under DSOG. 
Juridisk aspekt –forslag til vedtægtsændringer skal foreligge senest 2 uger før GF 
Kassebeholdnig aktuelt ca. 80.000. Forbrug til møder ser ikke helt ud til at kunne holde sig 
indenfor budgettet. 
6) 
Status på efterårets / forårets kurser: datoer 2008: 
Gyn.infektioner (Århus: KP+JD Rikke Helmig (+ tilsagn)/ Kbh: LC+KB), evt. Jens Svarre? 
(LC) maj Endometriose (Århus: JD+JF Christina Kruse (+tilsagn)/Axel? jan.(JD)/ Kbh: 
LC+KB) Anette Tønnes (KB, Kbh.),  
Blødningsforstyrrelser (Århus: KS+AWL/ Kbh: LC+KB) Margit Dueholm (KS) april/ Anette 
Tønnes (KB) feb.,  
Sponsorer (sponsorstrategi snak m. vejledere) 
7)  
Forløb af ”Specialernes dag”  
 
8) 



Hvervekampagne / gadgets status (KB) 
 Indlæg til Acuta, MOK og Sund&Hed (medicinstuderendes blade) – Skrives af 
LC 
9) 
Sponsor status Det går ufatteligt godt!  (se tidligere udsendt indlæg af ME)  
Efterårs-kursus: Ferring giver 7.500 kr. til Århus-kurset i Urogyn 15 tilmeldte i Kbh, lidt 
over 20 i Århus. 
 
10) 
ENTOG 2008, Portugal. Ligger i forbindelse med EBCOG-kongres. 1 tilmelding foreligger 
allerede (Kathrine Fuglsang fra Viborg) 
 
11) 
FYGO Prisen 2008 
1 indstilling indtil videre (deadline i februar): overlæge Anette Settness, Hvidovre. 
 
12) 
Eventuelt 
Inspektorbesøg (KB Odense 23/11) 
Molslaboratoriet har varslet prisstigning på 3-5 %. 
Sphincterkursus afholdt i Øst, gode evalueringer. Lotte selv dog skuffet… 
Næste møde 7.december 2007 hos LC, kl. 14.00-18.00, julefrokost 18.00-? 
10.10.07/LC 
 
 
 
 
 
 
 
 


