Referat FYGO-møde
Den 20. oktober 2015
Patienthotellet OUH, kl. 16-21
Referentliste: Hellen, Heidi, Ninna, Malene, Christiane, Ida, Line, Malou, Anne Cathrine, Tine, Vinnie, Kathrine
Ordstyrer og ansvarlig for forplejning: Kathrine
Fraværende: Malene og Heidi

1. Referat fra BM den 16. september - Godkendt
2. Nyt fra :

Formanden (Camilla): DSOG bestyrelsen inkl. Tine og Camilla har været til verdenskongres (FIGO) i
Vancouver for 10 dage siden. Det var en stor imponerende oplevelse. Bl.a erfarede Camilla at der ikke
er fri abort på Færøerne samt at FIGO har udviklet en ”fertility app” til både privat personer og
fagpersoner. I vores Dropbox har Camilla desuden lavet mappe opdeling, så referaterne nu ligger i
deres egen mappe.
DSOGs bestyrelse (Tine): Intet nyt fra DSOG fraset ovenstående.
Ansættelsesudvalget (Ida): Der har længe været en diskussion om hvilke møder DSOG repræsentanter
skulle deltage i ansættelsessamtaler. De skal nu hver især deltage i 2 ud af 3 samtaler/årligt. Desuden
er den faglige Profil godkendt.
Undervisningsudvalget (Ninna): Der har netop været holdt et godt og produktivt møde.
Vejledningsappen blev diskuteret idet holdningen er at den føles overflødig. I stedet bør der fokuseres
på den officielle Logbogs app. Problemet med denne er dog at uddannelses søgende kan godkende
hinandens kompetencer – dog gøres der opmærksom på at den udd.ansvarlige overlæge kan ændrer
på dette. Der arbejdes på at godkendelsesprocessen afgrænses i fremtiden. Én af underviserne på Ukursus stopper, hvorfor denne stilling snarest muligt bliver opslået. Intro læge undersøgelsen blev også
diskuteret, og der kom mange forslag til tilføjelser/ændringer som Ninna gerne vil tage op til diskussion.
Efteruddannelsesudvalget (Hellen): Programmet er mere eller mindre på plads men der er pt ikke
særlig mange tilmeldinger. Der er ellers ikke nyt fra EFU pt.
Kursusudvalgene (Vinnie, Christiane): Der er arrangeret en del kurser i den kommende periode bl.a i
forskningstræning, der er arrangeret i samarbejde med FYO (onkologer). Dog er der ikke så mange
tilmeldinger som forventet, hvorfor der diskuteres muligheden for at invitere medicin studerende. Det
besluttes at der for Forskning i klinikken kurset kan inviteres medicinstuderende.
NFYOG (Anne Cathrine/Malene): Der er møde til november. Der reklameres for NFOG kongres i
Helsinki 12-15.juni 2016.

Region Øst (Ida/Hellen): Der er flere uddannelses kongresser den næste måned i København.
Vejlednings app’en er også blev diskuteret her og er vurderet overflødig. Dimensioneringsplanen for
2018-2022 er i gang (vurdering af hvor mange speciallæger der er behov for i fremtiden), hvor Jeannet
L er opfordret til at nedsætte et udvalg omkring dette. Evaluér.dk er blevet opgraderet/forbedret så det
nu fungerer bedre. Ang. tilmeldinger til forsknings træning, er der en del frustration over, at folk ikke er
særlig gode til at melde sig til i tide, hvorfor der skal gøres opmærksom på dette på afdelingerne.
Karriere dag i øst er gået godt, dog har det været svært at få speciallæger til at deltage. Ida fremlagde
desuden introlæge undersøgelsen, hvor der også her var diskussion til tilføjelser mm.
Region Nord (Line/Malou): Der er først møde igen i november. Malou får for øjeblikket ikke
indkaldelser.
Region Syd (Heidi): Intet nyt
Introlæge undersøgelsen (Heidi/Line/Malene): Denne er udsendt til region syd intro lægerne, mens
region øst og nord har afventet møde i følgegruppen/specialspecifikke videre udd.råd. Brevet der
informere om selve undersøgelsen skal udsendes til alle uddannelsesansvarlige overlæger/pkl’er så de
både kan informeres om undersøgelsen samt videregive email adresser (i nord har PKL alle email
adresser mm mens det i øst og syd er de uddannelsesansvarlige overlæger der har emails’ene).
Hjemmesiden (Malou og Hellen): Hjemmesiden er blevet hacket og der er blevet lagt en masse
malware ind på hjemmesiden. Surftown har tilbudt at rense hjemmesiden og redde så meget som
muligt, men dette ville koste 1800kr. Ligeledes er der kommet et tilbud fra dem der har lavet
hjemmesiden, der ville kunne ordne det samt sørge for regelmæssig sikkerhedsopdateringer for
3500kr. Sagen er også drøftet med DSOGs webmaster Søren Lunde, der anbefaler en anden platform
og vil gerne hjælpe med at flytte hvis dette kommer på tale (14.000kr). Christiane gør opmærksom på
at wordpress ofte har fået hacket deres hjemmeside med mindre man sørger for kontinuert sikkerheds
opdateringer. Det aftales derfor at vi fortsætter med dem der har hjulpet med at lave hjemmesiden,
Malou sørger for at lave en aftale.
3. Efterårsmøde 2015 (Hellen/Camilla)

Afbud fra socialrådgiver, hvad gør vi? Camilla har haft kontakt med formanden for scoialrådgiverne der har
anbefalet Helle Stage, der er blevet kontaktet og har takket ja, der har arbejdet meget med udsatte kvinder og
børn.
Indsendelse af billeder samt personbeskrivelser, opgavefordeling. Hellen sørger for at indsamle billeder,
samtykke og beskrivelser på vegne af Camilla og Malene. Ninna har fået disse fra Vibike.
Moderator for lørdagen. Vi finder moderator til lørdag.
4. Internat 2016 (Camilla): ”Obstetrisk opdatering”

Der besluttes at der skal være en program tovholder, der både sørger for en teaser/foreløbig program (senest
1.nov) lægges ud samt et færdigt program offentliggøres (1.dec). Hellen melder sig på banen.
Tilbagemeldinger fra foredragsholderne. Programmet gennemgås (Ida opdaterer programmet). Præsten der var
inviteret kan desværre ikke deltage, hvorfor programmet ændres.

Tilbagemelding fra Christiansminde: Der er fortsat ikke fastlagt pris. Vinnie rykker dem. Det besluttes desuden
at vi sover på dobbelt værelse.
Annoncering på hjemmeside/nyhedsbrev, ansvarlig? Hellen/Malou
Musik til torsdag aften? Det aftales at vi vil forsøge noget nyt, hvorfor der forsøges kontakt til DJs
Opdatering af tidsplan
Opgavelisten opdateres (Camilla lægger denne i dropbox)
Fremlæggelse af vinderne af forskningstræningsprojekterne på internatet? (Camilla) Til DSOG møde i
Vancouver blev der diskuteret projekterne fra forskningstræning i HU. Der er rigtig mange gode projekter der
burde ud i offentligheden, hvorfor der er foreslået at de bedste fremlægges til internattet. Det aftales at vi
forsøger i år (plads på programmet i stedet for præsten). AC kontakter disse. Vedr. betaling forsøges at spørge
DSOG om finansiering af deres internat ophold.
5. GO
Camilla har haft kontakt til underafdelingerne af GO, ideer til fremtidig samarbejde:
Arrangere karrieredag/specialevalgsdag: Karrieredagen er fokuseret på at det er folk i specialet der kommer og
fortæller om deres erfaringer i specialet, hvorfor det ikke giver mening at have et samarbejde til karrieredagen.
Kursus for KBU (som det ikke lykkedes lægeforeningen at afholde): der var desværre meget få tilmeldinger til et
kursus oprettet i samarbejde mellem DSOG/EFU og lægeforeningen, hvorfor dette blev aflyst. Prisen var fastsat
til 1800kr som virker lidt dyrt ift. hvad vi tilbyder fra FYGO.
Hvordan kan vi ellers tænke samarbejdsrelationer ind? GO fungerer rigtig godt uden vores hjælp, på trods af,
at de er en ret ny gruppe. De arrangerer rigtige gode kurser og er godt kørende. Det aftales at vi kontakter dem
ved behov.
6. Karrieredag Region Nord: Det har været svært at skaffe nogen til at stå på standen til karriere dagen. Pt er

Malou den eneste der kan komme fra morgenstunden. Anja Kirstein er kontaktet mhp. det praktiske, men der er
ikke kommet svar. Der rykkes.
7. Kort gennemgang af referat samt mini-referat
8. Punkter til næste møde: Poster til næste generalforsamling,

Mini referat: Flere i bestyrelsen har haft en lærerig deltagelse i FIGO kongressen i Vancouver i oktober. Sideløbende
har der været meget aktivitet i både undervisningsudvalget samt i følgegrupperne og det specialespecifikke råd, hvor
der er blevet arbejdet på logbogs app’en, karrieredage, samt forslag til forbedringer af introlæge undersøgelsen som
FYGO står for. Programmet for efterårsmødet, der arrangeres i samarbejdet med EFU og DSOG er kommet plads,
ligeledes kan programmet for FYGOS internat d.3.-4.marts 2016 offentligøres snarest. Der arbejdes desuden intenst på
at få FYGO’s hjemmeside oppe og køre igen efter nyligt hackerangreb.

