Referat af FYGO Bestyrelsesmøde
20. oktober 2014 kl. 16.00-21.00
OUH
Deltagere: Hellen, Vinnie, Heidi, Ninna, Ida, Malou, Line, Camilla, Tine, Helle, Maria Cathrine
Ordstyrer: Helle
Referent: Hellen (Husk kort referat til hjemmeside)
Afbud: Afbud fra Anne Cathrine og Mette

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat d. 16/9-2014.
Referatet godkendt med enkelte kommentarer.
2. Efterårsmødet v. alle
Det endelige program er kommet på DSOG’s hjemmeside. Der aftales at det også skal på FYGO’s
hjemmeside. Der har været et par aflysninger om fredagen, men der er nu fundet gode alternativer.
Mere eller mindre hele FYGO’s bestyrelse deltager i hele programmet. Der gøres igen opmærksom på
at stud.med må deltage i lørdagens program for 100kr – samt på diverse stud.med hjemmeside (Ida og
Ninna). Vedr. betaling for FYGO’s bestyrelse betaler DSOG for deres deltagelse (ekskl.middag). Der
er allerede +60 tilmeldte til selve dags programmet. Der koordineres overnatning hos hinanden for
FYGO’s bestyrelse. Det aftales at FYGO mødes kl.11.30
3. Kan vi tilslutte os www.safeticket.dk?
Kursus udvalg vest er rigtig glade for safeticket. Der har været lidt problemer med at de sidste
tilmeldinger har været tæt op ad kursusdatoen, og at linket til safeticket derfor har været fjernet. Der
aftales derfor at man annoncerer med den samme frist (4 dage før kurset), men at linket til safeticket
bevares helt frem til kurset. Der gøres opmærksom på at betalingslisten på selve safeticket skal printes
umiddelbart før eller efter kurset, da den er fjernet ca. 1 dag efter kurset er afholdt. Vinnie vil
undersøge om vi kan få adgangen forlænget til fx 1 uge efter kurset. Desuden er det kun Vinnie som
superbruger, der har adgang til at se hvem der har tilmeldt sig og den eneste der kan oprette kurser.
Det indskærpes at alle punkterne til opslag er fastlagt før man sender det til opslag. Der aftales derfor
en øst og en vest superbruger samt et login for hvert kursusudvalg. Vinnie opretter Ninna som
superbruger, så kursusudvalg øst også fremadrettet kan benytte sig af safeticket. Se desuden
arbejdsdokumenter på hjemmesiden.

	
  
	
  

4. Internat 2015
a.
Tilmeldingsprocedure:
Der er overordnet tilfredshed omkring safeticket, så der er opbakning til at vi bruger safeticket til
internattet. Der skal dog stadig holdes styr på værelsesfordeling, hvorfor der samtidig skal sendes mail
med tilmelding og ønske om roommate. Ved tilmeldingen OG betaling skal man have tilføjet HVEM
man vil dele værelse med.
b. Endeligt program?
Det er vigtigt at vi har det færdige program klar til 1.november. Programmet rettes derfor til:
Bækkenbundens	
  anatomi	
  –	
  teori	
  og	
  ”praksis”	
  (Malou)	
  
Oplægsholder på plads. 	
  
-‐Oplevelser	
  fra	
  den	
  gynækologiske	
  operationsstue	
  (MC)	
  
Der	
  forslås	
  et	
  kombineret	
  oplæg	
  mellem	
  to	
  gynækologer.	
  Der	
  undersøges	
  videre.	
  
-‐Kommunikation	
  på	
  en	
  operationsstue	
  (Camilla)	
  
Oplægsholder	
  er	
  på	
  plads.	
  	
  

	
  

	
  
-‐Debriefing	
  (MC)	
  
Oplægsholder	
  er	
  endnu	
  ikke	
  på	
  plads.	
  	
  
-‐Den	
  postoperative	
  patients	
  symptomer	
  (Vinnie)	
  
Oplægsholder	
  er	
  på	
  plads.	
  Der	
  overvejes	
  et	
  samarbejde	
  med	
  en	
  anæstesilæge	
  evt	
  inddragende	
  
den	
  blødende	
  patient.	
  	
  
-‐Billeddiagnostisk	
  udredning	
  (Ninna).	
  
Oplægsholder	
  er	
  på	
  plads.	
  
-‐Klagesager	
  (Tine)	
  
	
  
Oplægsholder	
  er	
  på	
  plads.	
  
	
  
5. Kompetence-kurser
a.
Syd v. Helle og Heidi: Der har været 13 deltagere (inkl. fra Nord) og 2 undervisere til kurset. Det
fungerede rigtig godt. Der kom fokus på flere ting som mange ikke havde været opmærksomme på.
Underviserne var ligeledes meget tilfredse og vil gerne gentage kurset.
b. Øst v. Camilla: Der arbejdes stadig på kursus til januar.
c.
Nord v. Vinnie og Line: Der er kommet en ny PKL, men alle er enige om at den forhenværende PKL
varetager kurset. Der arbejdes på at finde en dato.
6. Spørgeskemaundersøgelse v. alle
Der er enighed om at bruge et nemt og gratis tilgængeligt online system. Heidi og Ida vil gerne
udarbejde udkast til denne (frist 1.dec). Der stilles spørgsmålstegn ved behov for at undersøge både
intro og H1. Da det forventes at undersøgelsen skal gentages løbende (og senere udvides til H2 og H3),
er det relevant at tage H1’ere med nu, selvom der i målbeskrivelsen ikke er udspecificeret hvad man
skal opnå i H1.
7. GRADE i guidelines –v. Cathrine
MC orienterer om dette Evidens graderingssystem som kan bruges i stedet for Oxford (det guideline
grupperne indtil videre har brugt). GRADE bruges til National Kliniske Retningslinier. MC har deltaget
i et to dages kursus omkring GRADE. Har været et rigtig godt kursus og er et nemt og tilgængeligt
system, men kræver meget arbejde at komme igennem hele graderingssystemet. Skal der stå noget om
FYGO’s holdning til GRADE, eller kom vi ikke frem til det?
8. CODANs uddannelsespris – input til indstilling v. Cathrine
National honorering af en enkeltperson (læge). Der er forslået at indstille en gynækolog.
9. Subspecialisering v. Cathrine
Vi vil gerne begynde at komme med nogle idéer til hvordan vi FYGO ønsker dette skal være. Punktet
diskuteres videre på næste bestyrelsesmøde.
10. Nyt fra :
a.
b.
c.

d.

DSOGs bestyrelse (Mette, Maria Cathrine)
Ansættelsesudvalget (Helle): Intet nyt.
Undervisnings- og uddannelses udvalget (Camilla)
Der er planlagt heldagsmøde i december, hvor det desværre ikke er alle der kan deltage. Der arbejdes videre med den
Faglige profil, samt hjælpedokumenter til kompetencevurderingsmetoderne.
Efteruddannelsesudvalget (Hellen): Programmet er færdigt og lagt på både DSOG og FYGO’s hjemmeside. Der gøres
desuden opmærksom på NFOG kursus d.7.-8.maj 2015 i København med titlen: ”Nordic OBGYN training – are we good

e.

f.
g.

h.
i.

11.

enough?”. The 2-day Course will have the following subjects: “Trainers also need training”, “How to give and receive feedback in training?" and “How should we assess learning?”
Kursusudvalgene (Vinnie, Ninna)
Øst: Der er planlagt flere kurser for efteråret. Se FYGO’s hjemmeside (kalender).
Vest: Der har været lidt problemer med at få datoer på plads, hvorfor der har været en lille pause uden kurser. Der foreligger
nu dato for flere kurser her i efteråret. Se FYGO’s hjemmeside (kalender).
NFYOG (Anne Cathrine): Der har netop været møde på Island. Intet referat endnu.
Regionerne (Øst, Nord, Syd) : Øst: Den største opgave er at færdiggøre de uddannelsesprogrammerne for de forløb der er i
øst. Det skal aftales mellem de samarbejdende afdelinger hvilke kompetencer, som skal opnås på hvilken afdeling og
hvornår. De personlige uddannelsesplaner skal laves af den uddannelsestagende i samarbejder med UAO og vejledere på
afdelingen.
Inspektorordningen: Der er ikke plads på kurset før til næste år. Der er en del der har meldt sig til og er på venteliste.
Hjemmesiden (Malou, Cathrine) Hjemmesiden fungerer rigtig godt og bliver opdateret løbende. Det er dog et problem at
webmaster får kort frist til at lægge ting op og at opslagene ikke er færdigskrevet når hun modtager dem. Der aftales at
kursusudvalgene bliver gjort opmærksom på dette og at bestyrelsen i øvrigt tager dette til efterretning.

Eventuelt
a.
b.
c.
d.

Karriere dage: Har været nogle gode dage der har været velbesøgt både i øst og syd.
Nyhedsmail: Minireferat skal huskes efter hvert møde. Denne lægges på hjemmesiden og desuden sendes ud i en
nyhedsmail. Der aftales desuden at der sendes mail ud hver gang et nyt kursus er på plads.
Konstituerende bestyrelsesmøde 2015: Denne er flyttet til d.21.april.
Regnskab: Tine gennemgår regnskabet til dato.

Mini referat:
Møde d.20.oktober 2014.
Bestyrelsen har arbejdet med lørdagens program til efterårs mødet, der nu er på plads. Programmet kan ses
på både FYGO’s og DSOG’s hjemmeside.
Der er planlagt flere kurser i både øst og vest i løbet af efteråret, disse kan se spå hjemmesiden. Der er
forsøgt brug af nyt betalingssystem www.safeticket.dk til disse, der har fungeret rigtig godt og vil blive
brugt i fremtiden både til kurser og internatet.
Programmet til FYGO’s internat (19.-20.marts 2015) er næsten på plads, og vil blive offentliggjort i løbet af
november.
Kompetence kurserne til at hjælpe de uddannelses søgende med den nye målbeskrivelse er godt i gang.
Kurset er afholdt i syd med god tilslutning og er ved at blive planlagt i nord og øst.
Der arbejdes fortsat på at lave en spørgeskema undersøgelse til vurdering af kompetence mulighederne på de
forskellige uddannelses afdelinger.
Der aftales efter dagens møde at der løbende sendes mails ud til FYGO’s medlemmer med referat fra
møderne samt reklame for kurserne.
MC: Indstil gynækolog til CODAN. Finde oplægsholder debriefing. Finde oplægsholder ”gyn OP stue”.
Mail med vejledning til kursus udvalg (eller var dette en anden?)
Tine: Ansøgning til DSOG ang. operation mand. Flytte oplægsholder internat.
Hellen: Behov for møde før efterårsmøde? Aflyse oplægsholder internat. Sende vinnie oplæg til
blødningsoplæg internat.
Vinnie: Planlægge møde i november mhp planlægning af kursus række mhp at søge midler i 2015. Ændrer
adgange til safeticket. Aftale anæstesi læge internat. Rykke for kompetence kursus.
Heidi: Udkast til spørgeskema.

Ninna: Planlægge møde i november mhp planlægning af kursus række mhp at søge midler for 2015. Takke
ja til radiolog til internat.
Ida: Udkast til spørgeskema.
Malou: Kontakt ”Peter” angående regler for ”præparat”
Line:
Camilla: Snakke med Bayer ang. aflyst kursus. Rykke for kompetence kursus øst. Takke nej til ekstra
oplæsholder til internat (non surgical skills)
Helle: Snakke med christiansminde for regler ang. ”præparat”.

