Referat af FYGO bestyrelsesmøde den 17-8-2005 på Patienthotellet OUH

1. Valg af referent: TD. Fremtidig referentliste: KB, CDP, PR, MS, PS, AP, TD
(adjungerede medlemmer af bestyrelsen tager ikke referat)
2. Referat fra BM på OUH i april 2005 godkendt uden kommentarer.
Referat fra BM på internatet i juni 2005 i Mols Bjerge godkendt med følgende
kommentarer: MS tilføjes til opgaven med at arrangere socialt program fredag aften til
ENTOG sammen med AWL, og der er rettet henvendelse til TL, som ikke ønsker at
være kasserer for ENTOG-mødet.
3. Fremtidige mødedatoer: BM 26. september, 14. november, 9. januar (middag på
Klitgården?), 27. februar 2006, internat 16.-17. marts 2006.
Skal møderne fremover evt. flyttes til dagtiden (10-15)?
4. Tilbagemeldinger fra:
a. DSOG(CDP): Stor mail-aktivitet sommeren over. I fuld gang med planlægning af
forårsmødet 2006, Ålborg er ansvarlig for programmet. Internat næste weekend, skal
bl.a. undervises af advokat om, hvordan man forholder sig til bl.a. copyright over ting
på nettet. Der har været stiftende generalforsamling for urogynækologisk selskab
(DUGS).
b. Undervisningsudvalget (AWL): Møde 13. juni 2005. Fortsat meget tvivl om
forskningstræningsmodulet, ph.d/dr.med skal f.eks. betale selv, dvs. forringelse i
forhold til nu, hvor alle kommer på U-kursus i forskning, UU har nedsat tænketank af
erfarne folk. Talrige praktiske småproblemer rundt omkring, forsøges løst ad hoc.
c. Efteruddannelsesudvalget(CRL): Ikke til stede
d. Vurderingsudvalget(JL): Møde om forårsrunden i maj 2005, 37 ansøgninger til 12
blokke, de tre ville kun proforma vurderes. Sidste chance for kirurgi-point er næste
runde i november 2005, ligeledes sidste gang der kan søges proforma. PS skriver
dette på hjemmesiden. Afventer yderligere information om point for kommunikationskurser. JL snart speciallæge, derfor skal vælges ny repræsentant til vurderingsudvalget
på GF i marts. Næste ansøgningsfrist til kursusstilling er 1. november 2005.
e. Regionerne: Nord (PS): Arbejder på forskningstræningsmodul på 10 dage, 3 dage
grundkursus, resten specialespecifikt, læger med forskningsgrad skal selv betale 5000
kr. Syd (PR): Ikke til stede. Hvem skal afløse PR til nytår når hun bliver speciallæge?
Øst (TD): Næste møde 8. september, skal bl.a. tale om 360 graders evalueringer som
skal løbe af stabelen i efteråret.
f. NFYOG (MS): Ikke til stede.
5. FYGO internat i Ebeltoft 10. – 11. juni 2005 var vellykket. Næste år overvejes alternativ
til mad fra Molskroen, evt. kok via CDP?
6. FYGO GF og internat, marts 2006: Programmet er efterhånden på plads, alle bedes
være opmærksomme på hvilke opgaver de er sat på (se referatet fra internatet). KB
står for underholdningen om aftenen. CRL kontakter etisk råd. Til næste BM skal det
endelige program være på plads.
7. NFYOG – Udkast til spørgeskema-undersøgelse rundsendt, CDP spørger Lone
Hvidmann om formålet med skemaet. Skal det samkøres med det svenske skema?

Næste NFYOG møde 10. september kl. 12.00 i København, MS og TD deltager fra
FYGO, samt evt. CDP og AP.
8. Studiegruppe vest – ny tovholder skal findes, PR foreslået, ikke til stede, tages op på
næste møde.
9. FYGO kursusplan: JLS står for obstetrik kursus i KBH i december, TL/JDS står for
samme i Århus. JD/KB er ved at finde dato for onkologi kursus i november i Århus,
TD/CRL følger op på det samme i Kbh. PR kontakter Knut Aspegren om kursus i den
svære samtale i Kbh i efteråret. Derudover planlægges i foråret kursus i præeklampsi,
(MJ?JLS?), præterm fødsel på Skejby (JD kontakter IV), og anæstesi (Odense, PR).
Efterår 2006: Tromboemboliske lidelser i graviditeten? CDP tjekker, evt. JDS?
Endometriose/PCO ved ATP/DH? Evt. nyt kursus i laparoskopi forår 2007.
10. ENTOG (CDP): Ca. 80 udvekslingstrainees, ophold i afdelingerne fra mandag 20.
november til torsdag 23. november 2006. Herefter overnatning og møde i Kbh. torsdag
23.-fredag 24. november. SB kommer med til vores bestyrelsesmøde i november. AP
har lavet udkast til brev til afdelingerne. PS sætter streamer på hjemmesiden. CDP
følger op på budget og sponsorering (GE?). JL søger FIGO-fonden om støtte til at
sende flere fra bestyrelsen af sted til mødet i Barcelona 2-3. december 2005. Foreløbig
planlægger PS, TD, KB, CRL, AWL at søge om exchange ophold (to pladser). PS, TD,
KB, CRL, AWL, CDP, JL og evt. JD vil godt deltage i ENTOG-mødet.
11. Inspektor besøg. PS tager 13. oktober til Herlev (med MR og TM). JL tager til Viborg
22. november (Med CW og UBK). TD rykker LS/BRP om besøget på Skejby.
12. Eventuelt: Forespørgsel fra søsterselskab i Tyskland: CPD skriver artikel på 5-6 sider
om uddannelsesforholdene for yngre gynækologer i DK til tidsskrift om
”Frauenheilkunde” (Impact Factor 0,6).

TD, 18. august 2005

