
Referat til FYGO bestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 16. august 2006 kl. 10.00 – 15. 00 
 

Patienthotellet, Odense Universitetshospital 
 
 
Referentliste:  KB, KS, MS, PS, TD, ME, CDP 
Tilstede: CDP, KS, PS, JF, KB, MS, (CRL) 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af referent : KB 

2. Godkendelse af referat fra BM maj og juni 2006: 

Godkendt – der mangler to reviderede indslag til FYGO håndbog fra KS og CRL. Skal 

forelægge på næste BM. 

3. Hvad sker der i: 

a. DSOGs bestyrelse (CPD+JD):  

-Forslag om ”tænketank”, der skal arbejde med DSOG´s indsatsområder og strategi - 

endnu på tegnebrættet. 

-Efterårsmødet 24-25. nov.: Programmet er fastlagt. Der er efterspurgt en 

international key-speaker til lørdag morgen. Der er foreslået Professor Graziottien 

fra Italien, der skal tale om sexualitet og menopause. 

-Guidelines: Diskussion vedr. betaling for guidelines fra afdelingerne. Der er ikke 

enighed om beløbets størrelse. 

-Fremtidigt samarbejde med Anæstesiologisk arbejdsgruppe vedr. sectio. 

-DSOG strategi møde d.19-20. august: Bl.a. vedr. abortproblematikken medicinsk 

kontra kirurgisk abort. Opgørelse af det akutte beredskab på hospitalerne – ansatte 

ift. akutte patienter. Rekruttering til det obstetriske speciale – hvorfor og hvorfor 

ikke. FYGO ønsker at deltage i denne diskussion, hvordan øger man søgningen til 

specialet. 

b. Undervisningsudvalget (AWL) Afbud. 

c. Efteruddannelsesudvalget (CRL)  

- Novembermødet er på plads. 

- Der er planlagt gynækologisk UL kursus i december for speciallæger. 

- Der arbejdes på et tværfagligt gynækologisk endokrinologi kursus i foråret. 

 

 



d. Vurderingsudvalget (JF): 

-Tendens til at kandidatalderen falder sammen med pointantallet. Specialet kan dog 

stadig bryste sig af, alle kursusstillinger bliver besat.  

-En del proforma ansøgninger for at få godkendt point i denne omgang.  

-Der kommer en kursusliste fra JF, der beskriver de kurser, der har givet point i 

denne omgang. 

e. NFYOG (MS): 

-Næste møde d. 8-10. september på Island.  

-Malmø seminar d. 1.-2. juni – ”The end of Obstetrics?” Keyspeaker: redaktøren fra 

the Lancet: Jim Thornton. 

-Ny formand fra 1. januar 2007: Susanne Hesselman (Sverige)  

-NFOG kongres 2010: MS er tilbudt plads i Organizing Committee og har sagt ja. 

Tillykke med det ;o) 

f. Regionerne (TD, PS, KS) 

Øst: Afbud fra TD 

Nord: Næste møde i september. Forskningstræningen er ved at falde på plads. 

Syd: Næste møde i september. Ikke noget nyt endnu. 

4. Status kursusplan efterår 2006 

”Karrierekanonen”: Uge 46 i øst, Uge 44 (først i nov.) i vest. Kathrine og Anne Mette 

Onkologikursus d.18/9 i øst. Torur og CRL 

Prænatal diagnostik d. 26/9 i vest. Mathilde og Jens 

Deadline til DSOG bladet d. 8/9 2006 

5. Regnskab 2005 ( Kathrine) – noget nyt? 

Stadig intet nyt fra revisorerne. De lover dog, det bliver færdigt snarest. 

6. Inspektorbesøg  

Der mangler datoer for besøg til Hjørring (sept). og Glostrup. 

Næstved: Jacob Dinesen 

Holbæk: Peter secher 

Slagelse: Kirsten 

Esbjerg: Christina 

Odense: Kathrine 

Kolding: Christian 

Haderslev: Marie 

 



7. NFOG/ NFYOG 

Se tidligere. 

8. FYGO internat og GF 2007 

- Vi har fået bekræftelse fra Preben Kok, Amneh Hawwa, CDP.  

- Kathrine sørger for underholdningen til internat 2007. 

- Titel på internat: Den gynækologiske smerte. 

9. Eventuelt 

            - Temadag på OUH den 30. august 2006 om undervisning og supervision. 

            - Sponsormøde i november. 

            - DSOG´s CVR-nummer kan anvendes ved behov.  

            - Lars Høj laver et projekt på Skejby vedr. introduktionslægernes færdigheder. Kontakt vedr. 

afklaring på hvor mange introduktionsstillinger, der bliver brugt til ”erfarne læger”.                                  

 

 

På bestyrelsens vegne 
 
Kathrine Birch  
16/8 2006 
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