REFERAT AF FYGO BESTYRELSESMØDE 10.05.06
Klinikbygningen, OUH
Tilstede: JF, PS, KS, MS, KB, AWL, CDP, CRL, TD, JD, ME
Referentliste: ME, TD, CDP, KB, KS, PS, MS

1. Referent ME
2. Enstemmig godkendelse af sidste BM referat
3. Nyt fra:
a. DSOG’s bestyrelse (CDP+JD):
JD: DSOG: ny formand Helle Meinertz; ny næstformand Morten Lehbeck
DSOG kontingent stiger til kr.1600 (m. FYGO-kontingent i alt nu kr.1800)
Begrundelser: FIGO+NFOG store udgiftsposter. Desuden tvivl om sponsorindtægter i kommende
år.
FYGO vil regne på, hvad der bedst kan betale sig: selvstændig versus undergruppe af DSOG
(ansvarlig?).
ENTOG: DSOG bidrager kr.10.000 (som ordinært tilfalder FYGO ved ”exchange”); yderligere
støtte i.f.a. underskudsgaranti på kr. 50.000,- .
b. Undervisningsudvalget (AWL):
Nye medl.: Heidi Sharif (afd. læge, RH) valgt til ny formand, Astrid Ammendrup (PhD, Glostrup),
Bettina Andersen (R1, Hvidovre),
Øvrige medl.: Danny Svane (OUH/RH), Gitte Eriksen(SKS), Annemette Wildfang Lykkebo
(Kolding), Søren Voigt (Esbjerg), Jette Led Sørensen (?).
Tema dag 31.08.06 Odense: ”Uddannelse -kultur, motivering, kvalificering af UAO og vejledere”
annoncering af program i næste blad. YL meget velkomne.
Logbog/portefølje/målbeskrivelse under løbende revision. Nyeste udgave kommer snart på
hjemmesiden & implementeres efter SST godkendelse.
Den vil GÆLDE FOR ALLE UNDER UDDANNELSE (både igangværende & kommende ilæger/kursister).
Aktuelt diskuteres, at det viser sig svært at nå målsætninger i målbeskrivelse (cases/audits).
De udd.ansvarlige overlæger (UAO) er p.t. i høring ude på deres respektive afdelinger:
Nord: der går det meget godt, Øst: er der spredte problemer, Syd: iflg. kursister er det svært på
Centralsygehusene, selvom UAO mener, det går godt.
Vedr. checklister: det angivne ANTAL indgreb er VEJLEDENDE; når man har OPNÅET
kompetencen (uanset antal) & fået sin underskrift, behøves der ikke længere registrering.

Mangel på tjeklister. Det bliver først & fremmest et problem for stillinger, der påbegyndes over
sommeren. Der kan downloades kopi via hjemmesiden under DSOG/Uddannelse. De nye lister
påregnes klar til oktober; betaling heraf skal afklares forinden!
Forskningstræning: der var enighed blandt medlemmerne i UU (på et møde i forbindelse med
DSOG’s forårsmøde på Hindsgavl) om oplæg, der indsendes 1.juni:
I alt 10 dages kursus, hvoraf 3 dage specialespecifikt, herefter 6 dage generelt kursus. Efterflg. skal
der udfærdiges et projekt (på afd.), hvorefter det fremlægges mundtligt ved præsentation på sidste
kursusdag inkl. evaluering.
Forskningstræning vil blive landsdækkende ( ens for alle uddannelsessøgende på nær dem med
PhD: de tilbydes kun kurset i region Syd, hvor det er frivilligt; region Nord/Øst: tilbyder ikke kurset
til PhD’erne).
Nuværende kursister skal stadig på u-kurset ”Forskning & Udvikling”.
SOSA erstattes af LAS3 (såfremt nuværende kursister har været på SOSA-kurset, skal der sendes
mail til AWL mhp. fællesdispensation).
c. Efteruddannelsesudvalget (CRL):
Arbejder videre med kursusprogram til efteråret.
d. Vurderingsudvalget (JF):
JF overtaget job fra Jane Lyngsø. Næste møde d. 18.maj.
Ditte Trolle har udfærdiget en vejledende oversigt til point-givende kurser, som er lagt på nettet.
e. NFYOG (MS):
Næste møde fredag d.19.maj: Emne: planlægge næste års seminar i Malmø, hvor emnet muligvis
bliver problemer med rekruttering til specialet i Norden. NFOG-kongressen om 2 år vil blive
afholdt i Island.
Bestyrelsen er velrepræsenteret til Kongressen d.20-23.maj i Göteborg (alle på nær KB & ME
deltager), hvor sløret løftes for den kommende præsident: en kvinde fra Finland, samt for
sekretæren: en mand fra Island.
f. Regionerne (TD, PS, KS):
Øst (TD): intet nyt før næste møde 15.06.06.
Nord (PS): Lars Høj arbejder på at få implementeret evaluering af laparoskopiske færdigheder for
alle nye i-læger i regionen.
Syd (KS): KS overtager Pernilles tjans som FYGO repræsentant i regionen.
4.Kursusplan for efteråret:
Planlagte kurser:

Øst: Onko-trilogien fortsætter: 2.gang til september; 3.gang til oktober
Nye kurser:
1.”Karriere kanonen - vejen til speciale”: afholdes i øst & vest. Tovholder KB & AWL(november?)
2.”Prænatal diagnostik & Klinisk Genetik”: afholdes i vest. Tovholder ME & JF (september?)
3.”Kirurgiske teknikker & suturering af fødselslæsioner”: afholdes vest JD & AWL (oktober?)
Således i alt 3 kurser i hhv. vest & øst Danmark. Til internatet drøftes nærmere planlægning mhp. at
udbyde ens kurser i vest & øst alternerende hvert semester samt årsplan 2007.
5. Regnskab 2005
Kathrine har rykket revisor Pia 3 gange, men har endnu ikke modtaget godkendt & underskrevet
regnskab. Kathrine følger op.
Sekretæren skal have en foreningskonto (enten ved egen bank eller via BG). ME følger op.
6. Internat:
Afholdes d. 9.-10.juni på Molslaboratoriet. Hele bestyrelsen kommer (KB & ME forhindret lørdag).
Foreløbig indkaldelse gennemgås. Det foreslås at handlingsplan/kurser/FYGO håndbog sættes på
programmet fredag & ENTOG lørdag. CDP retter til.
Kapitler til revision fra FYGO Håndbog uddelegeres fra PS & udsendes snarest inden internat.
Tidl. GF/Internat: Infertilitet 05; Livsstil 04, Screening 03, Etniske gr. 02, Obstetrik 01, Cancer00
2007: Smerter???? (specificering tages op på internatet). OBS ANDRE EMNER TIL FORSLAG.
7. Inspektorbesøg:
JD: Hillerød med Ditte Trolle (SKS) & Ole Mogensen (OUH)
Travl afd., har nu også kursister. Ingen ordentlig udd.plan på nær for afd.læger. Utilfredshed herom
blandt YL.
Stort set ingen ambulatoriedage, udd.dage ryger ved sygdom, kursisterne går barselsstuegang i
stedet for op-tid. Genbesøg om 2år.
KB: Hjørring til september.
Inspektorkursus hvert ½ år via SST. Næste gang til efteråret: interesseret KB, ME, AWL.
CDP har kontakt & melder til. Ved afgang fra bestyrelsen kan man stadig tage på inspektorbesøg.
Vedr. Glostrup: Jane Lyngsø har budt ind på besøget. Tidspunkt endnu ikke fastlagt.
8. NFOG/NFYOG: se pkt. 3.e

9. Sponsormøde:
CDP: Sponsorer: Schering ønsker møde mhp. årsstøtte. Hvordan tackles det?
Kursus række for hele 2007 ses på til internatet.
Schering indkaldes til møde mht. kurser + ENTOG (PS; CDP; GE?)
Tidl. faste trofaste sponsorer: Schering & Organon. Nyt firma: CDP spørger Thomas Larsen
Aventis Pharma ikke interesseret. Pfizer? Apgar?
Kurser: tidl. har kursuslederen kontaktet sponsor (tip: spørg evt. underviser hvem mulig
interesseret)
GF: Formand primær kontakt med videregivelse til kassereren?
Opfølgning på internat under handlingsplan.
10. Evt.:
a. EAN-nr.: ikke muligt for FYGO, da vi ikke er en off.myndighed. Lokale booking via sekretær
på gyn, OUH. Blomsterbuket til sekretær kr.160-200. ME sørger for dette.
b. Temadag på SKS 360gr d.08.06. JD deltager + evt. AWL.
c. Specialespecifikke råd i region Syd (tidl. i ref)
d. Mødedatoer:
28.08: FYGO BM + ENTOG kl.10-19 OUH
27.09: FYGO BM kl.15.30-20 OUH
30.10: FYGO BM kl.15.30-20 OUH
06.12: FYGO BM kl.15.30-20 OUH
12.01: FYGO BM + JULEFROKOST kl.16-? i Kbh
+ ENTOG møde i ultimo september/medio oktober (se ENTOG møde referat)
e. FYGO repræsentant i EXPU:
Pernille Ravn afgået. JF valgt enstemmigt som afløser.
Næste møde d.19.09.06 på OUH
f. FYGO internat:
Datoerne er fastlagt til: 2007: 15.-16.03; 2008: 20-21.03. Bookes ved CDP.

Mathilde Evaldsen, 13.05.2006

