Referat FYGO bestyrelsesmøde d. 11. August 2003, OUH
Tilstede : GE, TD, MS, IV, KJ, JDS, JL, PS. Afbud: TL, CPD og SB

1. Referent: PS
2. Godkendelse af referat fra d.13.-14. Juni: Godkendt.
3. Hvad sker der i:
a. DSOG´s bestyrelse: Thea ikke tilstede, øvrige repr. kunne kort referere at følgende har været
diskuteret:
Sygehusledelsen i Hjørring har givet Thomas fri med løn til 10 BM, samt 2 dage pr. måned til
administration.
Porteføljer: Regionalt har man opfattelse af at udgifter til tryk og opbevaring bør afholdes af SST.
Lægeprognosen: svar fra Sundhedsstyrelsen der erkender regnefejlen i prognosen for antallet af
speciallæger i Gyn-Obs år 2025. Fejlen vil blive rettet i de følgende udgivelser. SST har endvidere
anbefalet at der oprettes 26 kursusstillinger i 2004.
Efterårsmødets tema i år bliver prænatal diagnostik. .
DSOG strategi-weekend: Afholdes d. 22-23. August, skal bl.a. indeholde: implementering af
målbeskrivelsen/ den nye uddannelse. Repræsentanter fra de regionale videreuddannelsesråd og de
fagspecikke råd i de 3 regioner er inviteret. Et andet punkt er diskussion hvorledes DSOG´s midler skal
anvendes samt rejsepolitik for DSOG´s bestyrelsesmedlemmer
Privatpraktiserende speciallæger bliver ikke fremover delkursusledere, men skal inddrages som
undervisere.
Speciallægekurser: nogle af disse (tværfaglige) kurser skal måske holdes lokalt/regionalt. Dog ikke endeligt
afklaret.
Kirurgi: De 6 måneders kirurgi skal diskuteres i vurderingsudvalget. Det blev diskuteret om man kan
afbryde et forløb i kirurgi, hvis underskrift på opnåede kompetencer kan skaffes og den administrerende
overlæge er indforstået.

b. Undervisningsudvalget (U-kurser)
Intet nyt. Har møde d 20 august med emnet hvordan skal vi sikre at evalueringen af den
uddannelsessøgende bliver ens på afdlingerne, hvordan opkvalificerer vi vejlederne samt hvad forestiller
UU sig om forskningstrænningsmodulet. Færdiggøre igangværende kursisters kurser, samt planlægge
kommende kursisters kurser.. Logbog er fortsat inde til godkendelse, men forventes at blive det snarest!

c. Efteruddannelsesudvalget -Christina har endnu ikke meldt tilbage
d. Vurderingsudvalget
Intet nyt. Der er udkommet en liste over udvalgets medlemmer.
Listen over kurser til godkendelse af kursustimer bør opdateres.(JL bringer dette videre)

4. Udd. Politisk Notat:
Dets nuværende form rettes til snarest. Det aftales at vi alle kigger det igennem og kommer med
rettelsesforslag. Deadline 22. aug. Notatet kommer herefter på hjemmesiden samt sendes til cheferne for de
regionale videreuddannelses råd, de fagspecifikke råd i regionerne og DSOG´s bestyrelse og udvalg.

5. Internat 2004:
Der vedtages emne: Screening generelt. Kunne indeholde: Etiske problemstillinger vedr.
screeningspatienten. Hvordan håndteres de? (evt. Jørgen Husted), statistik (evt. Morten Hedegaard),
metoder (f.eks. prænatal screening , HPV, HRT risiko screening o.lign.
TD, CPD og MS er tovholdere på undervisere og prøver at stykke et programforslag sammen.
Datoerne ligger fast: uge 11, 18.+19. Marts 2004. GF er kl 1500 den første dag.
Prisen uændret.
Liste over sponsorer ligger hos Karen Dahl (GE og PS står for kontakt til sponsorer).

6. Kursusplan
2003: der er p.t. tilmeldt hhv. 18 + 18 + ca. 13 til efterårets kurser. Vi bliver i øvrigt enige om at andre
faggrupper kan tilbydes pladser på kurserne, men at læger vil blive prioriteret ved pladsmangel. Man har
tidligere udtrykt skepsis idet der måske er nogle kursister der vil være tilbageholdende med at bidrage til en
fri diskussion, hvis der deltager andre faggrupper.
Laparoskopikursus: i januar, kun i Øst. Forsøges iværksat (v. TD).

7. Inspektorbesøg
Riget : d. 26. aug. KJ deltager med Niels Uldbjerg og Ole Kierkegaard
Roskilde: formentligt 8. September. Ida Vogel, inspektorer: Ditte Trolle og Bjarne Røn christensen
Glostrup d. 1.september. GE.
Slagelse JDS (dato ?)
Svendborg og Silkeborg: fortsat ikke på plads mht vokseninspektorere.
Randers: Godt sted, flere gode punkter. Få negative: Mangelfuldt: undervisningsmiljø - hvor yngre læger
sjældent underviser eller modtager formel undervisning, forskningsmuligheder, reservelægekontorer, tid i
svangre amb. Herudover er der meget af arbejdstiden der bruges på vagter p.g.a. afspadsering.
Holbæk: endnu ikke udkommet rapport.

8. Økonomisk Status: udsættes til næste møde, men det oplyses at der aktuelt ikke er økonomiske problemer.
9. Meddelelser:
ENTOC udvekslings ophold i Holland ultimo november, annonceres i bladet, deadline 1/10: der er p.t. ikke
indkommet ansøgninger.

Eventuelt:
Studiegruppe Vest; Jørn Roligheds forslag til praksis-orienterende kursus: der foreslås et der kunne være to
foredragsholdere, evt. spørges Anette Peen/Hanne Rudbeck (KJ er tovholder).
Revision af FYGO-Håndbog: NÆSTE BM! Læs det hele (igen) og gennemlæs diverse revisioner m.h.p.
korrektur via email.
Bladets næste deadline er 15. september.
Hjemmesiden overtages jvf. . tidligere referat af Ida og Peter og de vil tage kontakt til SB mht. det
praktiske.

Næste BM flyttes til d. 15. September OUH.

BM i oktober aflyses (ligger samtidig m. NOVOmøde), dog kan der indkaldes til møde hvis det skønnes
strengt nødvendigt.

Peter Secher d. 25. august 2003

