Referat af FYGO-møde
Den 16. September 2015
Gynækologisk konferencerum OUH, kl. 10-15
Referentliste: (Hellen), Heidi, Ninna, Kathrine, Malene, Christiane, Ida, Line, Malou, Anne Cathrine, Tine, Vinnie
Ordstyrer og ansvarlig for forplejning: Vinnie
Afbud: Christiane

1.

Godkendelse af referat fra BM den 25. august
Godkendt – få tilføjelser

2.

Nyt fra :
Formanden (Camilla)
Opfølgning fra strategiseminar:
Ang.: logbog: Problem at man kan se og godkende hinandens kompetencer. Vinnie har kontaktet logbog.net
og PKL Inge Marie er involveret. Både dem der er ansvarlige for logbogen, samt Videre Uddannelses Nord er
informeret.
Ninna tager det med i UU
Ang. GO: Camilla tager kontakt til dem – Vi spørger om vi må komme med til et af deres møder. Vi ønsker at
række en hånd ud, vide mere om deres organisation.
Oversigt over kursustilbud i introstillinger: UU er på sagen.
Karrieredag: Nord: Malou og Vinnie tager til Aalborg. Camilla sender mail Anja Kirstein med de andre som cc.
Referater: som punkt på dagsorden – referatet gennemgås hver gang. Husk minireferat til hjemmesiden.
DSOG’s bestyrelse (Tine)
Strategiseminar i DSOG: Tine orienterer fra strategiseminar. Referat kan læses på DSOG’s hjemmeside.
FYGO vil fastholde fokus på, hvad subspecialisering kommer til at betyde for speciallægeuddannelsen.
Ansættelsesudvalget (Ida)
Intet nyt
Undervisningsudvalget (Ninna)
Møde 28/9-15
Efteruddannelsesudvalget (Hellen)
Fraværende

Kursusudvalgene (Vinnie, Christiane)
Intet nyt – Malou sender reminder til nord kursus PCOS 30/9
NFYOG (Anne Cathrine)
Intet nyt - næste møde NFOG 30/10, NFYOG 20/11
Regionerne (Øst, Nord, Syd)
Øst møde næste uge
Syd møde næste uge
Nord møde november
Planer om at introducere introlægeundersøgelsen i Nord og Øst.
Hjemmesiden (Malou og Hellen)
3.

Efterårsmøde 2015 (Camilla)
Endeligt program, tidsplan samt oplæg til foredragsholdere.
Har vi styr på foredragsholdere?
Camilla skal have tilbagemelding på ”cases – fra samråd” ellers overvejes andre muligheder.
Hellen er ansvarlig for blomster/vin og kørselshalløj til foredragsholdere

4.

Internat 2016 (Camilla)
Endeligt program, kontakt til foredragsholdere, ansvarlige.
Gennemgang af tidsplan.
Christiansminde kursusdøgn: 1630 dobbeltværelse, 1830 enkeltværelse (17000 i rabat)
Holtenhavn slot pr kursusdøgn: 2990 enkeltværelse
Best western fredericia pr kursusdøgn: 2190 enkeltværelse
Trinity fredericia pr kursusdøgn: 2490 enkeltværelse
Comwell korsør pr kursusdøgn: 2360 enkelt, 2050 dobbeltværelse
Park Hotel Middelfart pr. Kursusdøgn (inkl. et glas vin, kagebuffet): 2095 enkelt
Efter at have indhentet 6 forskellige tilbud har vi besluttet at holde internatet 3. Og 4. Marts på Christiansminde
☺
Malou sætter det på hjemmesiden, så snart der er bekræftelse fra Christiansminde.
ØNSK FRI 2.,3.,4. marts bestyrelsesmedlemmer
Der tilføjes deltaljer til de enkelte oplæg.
Alle foredragsholdere kontaktes inden næste møde.
HUSK: Læger får KUN dækket transport. Andre faggrupper betales efter lægeforeningens takst.

5.

Logbog.dk
Erfaringer fra klinikken. Evt. samarbejde med Barbara Bøgsted.
Logbog.net og vejledning-app. gennemgåes

6.

Evaluering af ny mødeform.

Evalueres løbende

