
 
Mødeindkaldelse til FYGO bestyrelsesmøde den 25-4-2005 på Patienthotellet OUH 
kl. 15.30-ca. 20.30 
 
Til stede: CDP, TD, CR, AP, JD, KB, PR 
Afbud fra: JL, AML, PS 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af referent. 

MS vælges. CDP laver ny liste. 
2. Velkommen til nye medlemmer. 

CDP byder velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig 
med KB som ny kasserer, TD fortsætter som næstformand, MS fortsætter som 
NFYOG/ENTOG repræsentant, PR fortsætter som sekretær. CDP blev på GF valgt til 
formand.  

3. Godkendelse af referat fra sidste BM møde samt referat fra FYGO internat 2005. 
Referatet fra GF og sidste BM godkendes med få rettelser. 

4. a. Tilbagemeldinger fra DSOG(CDP) 
     Sidste møde handlede om temadag og forårsmøde på Hindsgavl  

b. Tilbagemeldinger fra Undervisningsudvalget 
     Ingen tilstede. 

c. Tilbagemeldinger fra Efteruddannelsesudvalget(CFL) 
Man vil sløjfe efterårsmødet grundet dårlig tilslutning og forsøge at lave nyt koncept 
med NOVO, hvor kurset afholdes i sidste halvdel af november i 
efteruddannelsesudvalgets regi og afsluttes med middag på Domus Medica. Uanset 
ændring af møderne, skal vi arbejde på at bevare legaterne til yngre forskere CR tager 
dette med tilbage til udvalget). 
d. Tilbagemeldinger fra Vurderingsudvalget(JL) 
Intet nyt. Der er snart ansøgningsfrist, hvorefter udvalget vil mødes. Der er ikke indføjet 
de tilføjelser i vejledningen, der blev diskuteret på BM i Strib (se dette referat). 
e. Regionerne (PS Nord, PR Syd, TD Øst) – ny person i region Syd skal findes i stedet 
for Marianne Christiansen 
Syd: PR snakker med AML om hun er interesseret i at blive foreslået til FAYL som 
afløser for Marianne Christiansen 
Øst: Møde 12 maj. Skal til at implementere de nye målbeskrivelser. Jette Led har lavet 
pjece om, hvad der skal være i de cases, man skal indsamle til logbogen. TD spørger 
om hun ikke vil lægge pjecen ud på DSOG’s hjemmeside. Vigtigt at samle gode 
initiativer og ideer til fælles brug. 
Nord: Skriftligt oplæg fra PS. Arbejder med hvordan forskningsmodulet skal se ud. 
CDP vil prøve at undersøge mulighederne for at udbrede muligheden for at få flere 
yngre læger som uddannelsesansvarlige (sammen med en ældre) – muligheden er 
forhandlet hjem af FAYL; den benyttes bare ikke meget  
f. NFYOG (MS). Møde i Oslo i april. I fællesskab blev der fundet frem til 9-10 
spørgsmål det kunne være spændende at få afdækket i en fælles nordisk enquete for 
uddannelsessøgende læger. Skal præsenteres på NFOG-møde i Turku i juni sammen 
med Lone Hvidmann.  

5. Evaluering af internatet 2005. 
Samlet set fin evaluering. God ide med salsa. Evaluering skal på hjemmesiden. Vi 
fastholder at holde FYGO internat på Ledernes i 2006 og 2007. CDP booker for 2007. 



6. FYGO spørgeskema – endelige resultater(CDP, AP) 
Ikke helt færdigt. Vi får sammenfatning senere. 

7. FYGO internt internat Ebeltoft 10 – 11. juni 2005, Mols Bjerge, Mols Laboratoriet – 
Emner for mødet? Økonomi, FYGO-internat 2006, FYGO-kurser – struktur/form 
(forslag: temadag om implementering af udd. planer i FYGO-regi forår 2006?), ENTOG 
2006.  
Vi mødes kl. 10 fredag formiddag. CDP laver aftale med Mols-lab. 
JD kommer kun fredag. TD bestiller mad. PR køber vin og CR står for slik, chips, 
sodavand mm. CR dikterer afgang fra Kbh og mødetid på Mols. 

8. NFYOG seminar 27. – 28. maj 2005 i Malmø ( MS). JL, TD, AP kun fredag (ikke hotel 
og spisning), CDP kun fredag (ikke hotel og spisning), CR, MS. PS overvejer ((sender 
mail). Mail til AML. Mail til Kevin.) 

9. Tovholder Studiegruppe vest – ny person skal findes. PR vil godt, vil lige høre PS først. 
Næste møde er 17 maj i Århus. 

10. FYGO kursusplan efteråret 2005. PR har arrangeret kursus 30 maj i Odense. Vi vil 
forsøge at holde Thea og Jannie fast på at afholde obstetrikkursus i øst og vest i 
efteråret. 

11. ENTOG (CDP) MS!!!! Lav indlæg til bladet om Barcelona til augustnummeret. 
Cab-Inn skal bookes, når vi kender den endelige dato (efter EBCOG-møde). Prøve at 
hverve frivillige til ENTOG 2006 fra hele landet. 

12. FYGO- ”Hotline” (PR). På GF var stor efterspørgsel efter kontaktmulighed fra de 
menige medlemmer med div. spørgsmål. Flowchart over de forskellige råd og nævn – 
organisering af det gynækologiske speciale. JD og CDP laver udkast til flowchart.  

13. Inspektor besøg. Genbesøg i Randers på torsdag 28 april. Meget sen besked, ingen 
har mulighed for at deltage. PR, AP, CR JD, KB og AML mangler. PS til Herlev (kontakt 
Torben Munk eller Morten Ring). MS til Silkeborg (kontakt Lisbeth Elving). TD til Skejby 
(kontakt til Lene Sperling og Bjarne Rønde). CDP til Svendborg (Charlotte Wilken og 
Morten Ring). JL til Viborg (Charlotte Wilken og Ulla Breth). TD til Sønderborg (Lene 
Sperling).  

14. Eventuelt  
Vi aflyser mødet 23 maj, da der er flere, der ikke kan og bliver enige om, der ikke er 
behov for møde inden internat d. 10 juni. I fald der pludselig opstår et behov, må der 
indkaldes til et ekstraordinært BM, evt. telefonmøde. 
Der planlægges BM onsdag d. 17 august og mandag d. 26 september og mandag  d. 
14 november. 
Det besluttes, at Formanden (CDP) skal have en bredbåndsforbindelse grundet den 
store mailkorrespondance. 
 
Odense d. 25 april 2005 
 
Marie Søgaard 

 
 
 
 
 
 
 
10. april 2005/CDP. 
 


