Referat FYGO internat, Molslaboratoriet, 9. – 10. juni 2007.
Til stede: Jacob Dinesen, Torur Dalsgaard, Mathilde Evaldsen, Peter Secher, Jens Fuglsang, Marie
Søgaard, Kathirne Birch, Christian Rifbjerg Larsen, Kirsten Schiødt, Christina D. Petersen
Afbud: Annemette Lykkebo
1. Program til FYGO internat 2007 færdiggøres præliminært. Tovholdere aftales. Næste
opfølgning i august 2006.
2. FYGO handlingsplan
a. I-stillinger: Man diskuterede hvorvidt FYGO skal arbejde for at få erstattet en vist
antal I-stillinger med hovedforløb.
b. Handlingsplanen gennemgås og skrives færdig af CDP.
c. Budget. Vi har brugt 26.000 ud af de budgetterede 30.000 på transport i år. Det
skyldes bl.a. at jyderne har haft behov for at køre selv pga. de geografiske afstande.
Københavnerne har fortrinsvis kørt sammen eller med tog. Vi hæver det
budgetterede beløb for transport til 40.000,d. Ved den forestående GF vil der blive udskiftning på 4-5 bestyrelsesposter. De
tilbageblevne opfordres til at overveje deres interesse i at overtage formandsposten.
CDP fratræder som formand i marts 2007.
e. ME: orienterer om et ESGE kursus og kongres i oktober 2006 som vil blive
annonceret på hjemmesiden.
f. ME: ca. 10 overlæger har meldt sig ud af FYGO efter at DSOGs kontigent er blevet
hævet. FYGO afventer evt. videre udvikling før stillingtagen til yderligere indsats.
3. Kurser i 2007
•
•
•
•
•
•

Kirurgisk teknik , sphinkterrupturer – januar Øst(CRL) – ETHICON, JOHNSON &
JOHNSON,
Endometriose, Øst(TD) / vest(JD) – april – FERRING, SCHERING, OLYMPUS
Koagulationsdefekter/ thrombofili i graviditeten Øst(KB MS)/ Vest(ME, JF) – februar –
SCHERING, NOVO,
Blødningsforstyrrelser/ endokrinologi Øst(CDP, MS)/vest(PS, KMS) – oktober – NOVO,
SCHERING, ORGANON, LILLY, FERRING, NYCOMED
Urogynækologi Øst(KB???)/ Vest(ME, JD)- September – PFIZER, ASTELLA, MADAUS
Internat: ALPHARMA, ALLERGAN, GLAXO, NYCOMED,

Økonomi: budget for alle kurser: ca. 130.000,Vi stiler mod at holde et sponsormøde i løbet af efteråret, senest november måned.
Fest-emne til internatet 2007 endnu ikke afgjort.
4. FYGO håndbogen
De enkelte reviderede bidrag fra FYGO håndbogen blev gennemgået og skal færdiggøres af
tovholderne. Tovholderne tilsendes det endelige dokument til renskrivning og skal sende det
retur til Peter Secher efter endelig revision før det lægges på hjemmesiden. Christian og
Kistens kapitler trængte til fuldstændig revision og vil blive diskuteret på næste BM.
5. ENTOG 2006
Programmet er ikke endeligt men Eva Sommer arbejder på sagen. Jacob vil kontakte Lone
Skovgaard mhp. at bede hende om at stille op med et indlæg om personlige erfaringer med
360 graders evaluering.

Christian har undersøgt mulighederne i Tivoli og har fundet et sted hvor man ville kunne
være fra ca. 20 – 22. Budgettet er max. 150,- per person for hvilket man ville kunne få en
drink og adgangsbillet til Tivoli. Pga. usikkerhed om budgettet opfordres CRL til at
undersøge andre steder hvor deltagerne evt. kunne betale for egne drikkevarer.
CDP, CRL og AP besøger Ferring den 28. juni og vil her afklare forholdene vedr.
mulighederne for at andre firmaer kan have stande etc.
Anja har rundsendt andet brev til afd. og vil sende endnu et brev efter tilmeldingsfristen den
1. oktober med fordeling af udvekslingslægerne.
VIGTIGT: Næste FYGO bestyrelsesmøde er flyttet til den 16. august kl. 10.00 på OUH.
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