
Referat af FYGO bestyrelsesmøde 14.11.2005  
Patienthotellet OUH kl. 15.30-ca. 20.30 
 
Til stede: KB, TD, AP, CDP, PR, MS, PS, CRL, JD 
Afbud: JL, AWL 
 
Søren Brostrøm til stede fra kl. 16.45 – 18.00 
 
Referentliste: PR, KB, MS, PS, AP, TD, CDP    
 
1. Valg af referent: efter liste: PR 
 
2.  Godkendelse af referat fra sidste BM møde  
 
3. a. Tilbagemeldinger fra DSOG (PS, ): Planen for efterårsmødet på plads. De juridiske forhold 
omkring guidelines på nettet er ved at være på plads. Kompetence niveauet ift. færdigheder indenfor 
pædiatri (f.eks. neonatal genoplivning) er blevet drøftet. Undervisning i neonatal genoplivning påhviler 
de enkelte sygehuse og er derfor ikke med på U-kursus.  
 
     b. Tilbagemeldinger fra Undervisningsudvalget (AWL): AWL ikke til stede, men har sendt 
referat på mail. ”Vedr. forskningstræning: Tanken om et specialespecifikt modul er opgivet. 
Kursusmodulet kommer til at bestå af dele; således ligger det fast at der kommer til at være et 
introduktionskursus på 3 dage som skal køre regionalt og på tværs af specialerne. Herefter er der afsat 6 
dage som kan være specialespecifikke, og det vil UU selvfølgelig arbejde på at de bliver. Endelig er der 
en dag afsat til evaluering. Forskningsmodulet vil formentlig ikke blive tilbudt kursister i øst, tilbudt i 
syd, mens det i nord er lidt uklart”. FYGO skriver brev til SS og Nationale råd at FYGO anbefaler at 
alle, uanset tidligere forskningserfaring og akademisk grad, deltager i forskningstræningsmodulet.  
 
 c. Tilbagemeldinger fra Efteruddannelsesudvalget (CRL): 81 tilmeldte til efterårsmødet. Mødet 
giver 4 CME point.  
 
 d. Tilbagemeldinger fra Vurderingsudvalget: JL ikke til stede. 
 
 e. Regionerne PS Nord, PR Syd, TD Øst: Forslag til forskningstræningsmodulet fra Det 
Regionale Råd i Øst til høring, der er nedsat arbejdsgruppe som udformer svar inden deadline 
6.december 2005. 
 
 f. NFYOG (MS).  Deadline for tilmelding til næste kongres i Gøteborg er XX   
 
4. FYGO internat marts 2006: Programmet er på plads. Kommer i næste nummer af Sprøjten. Internatet 
bliver igen på Ledernes, Odense.  
 
5. Økonomi (KB/ PS): budgettet holder. 
 



6. FYGO kursusplan foråret/efterår 2006. 
a. Lægemidler, graviditet og amning – februar (CDP) 
b. Anæstesiologi for gynækologer og obstetrikere - marts (PR) 
c. Onkologi – april, september, november 
d. Blødningsforstyrrelser – oktober- januar?? (PR) 

 
7. ENTOG (Søren Brostrøm): Planen for næste møde i Barcelona blev gennemgået. Præsentationen af 
København som næste værtsland bliver lavet af CRL. Tentativ dato 23.-25. november 2006 med 
exchange 3 dage inden. Cap Inn, Vodrufsvej, Frederiksberg, er booket. Tentativt deltagerantal 80. 
Antal til udveksling i Danmark er 2 per land - med 15-20 deltagerlande bliver det 30-40 der skal på 
udvekslingsophold. Deltagerne betaler selv transport til Danmark og transporten internt i Danmark. De 
enkelte sygehuse skal sørge for opholdet under exchange, dvs. værelse og frokostbilletter. Der bliver 
nok egenbetaling for middagen fredag. FYGO har booket i KFUK og KFUM´s lokale i Store 
Kannikestræde som er et dejligt lokale med masser af plads og mulighed for placering af band, 
diskotek eller lignende. Vi kan selv købe drikkevarer, dvs. ikke til restaurationspriser (stor fordel!). 
Torsdag aften skal vi blot finde en passende bar at mødes på, også her vil der bliver egenbetaling.  
Møde mellem ENTOG og Organizing Committee bliver i London i maj. 
 
 
8. Inspektor besøg/ inspektorkursus forår 2006: TD: har netop været i Skejby. Fin evaluering, rapporten 
er skrevet. CRL: har været i Silkeborg. Fin evaluering. PS: har været på Herlev for 2 mdr. siden. I det 
væsentlige fin evaluering. PS: har været i Roskilde. Supervision af yngre læger var ikke optimal. Der 
var problemer med at læger i fase III ikke fik nok laparoskopier. DE fleste steder har yngre læger været 
til stede ved møderne, men der er stadig behov for at minde afdelingerne om at yngre læger skal være 
til stede. Planlagte besøg: TD: Sønderborg (ca. februar), CDP: Svendborg 30.11. 2005. 
JD: Hillerød. JL: Viborg, KB eller CRL: Hjørring,  
 
9. Forslag til vedtægtsændringer i FYGO´s vedtægter 
”8b. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær, 
en kasserer, en repræsentant som deltager i ENTOG møder og NFYOG/ENTOG.” 
 
10. Eventuelt  
 
11. Næste møder: ”julefrokost” Klitgården 9/1 (JL bestiller), 27/2 patienthotellet (PR). 
 
 
 
Pernille Ravn, 26.11.2005 


