
 
 

FYGO Bestyrelsesmøde 
 

 16. februar 2015 kl. 16.00-21.00 
OUH 

 
Referentliste:  Ninna, Ida, Line, Camilla, Anne Cathrine, Helle, Hellen, Vinnie, Heidi 
Ordstyrer og ansvarlig for forplejning: Heidi/Hellen 
Afbud: Mette, Tine, Malou 
    
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat d. 8/1-2015. 
Referatet gennemgås og godkendes.  

2. Internat 2015 
a. Status tilmeldinger 

Der er næsten udsolgt. 
26 forhåndsreserverede enkeltværelser. Der er 25 tilmeldte på enkeltværelser, dvs. 1 ledigt 
enkeltværelse. 
20 forhåndsreserverede dobbeltværelser. 37 tilmeldte + bandet på dobbeltværelser besat. 2 
dobbeltværelser er ledige.  
Der er 2 deltagere, som ikke overnatter. 

b. Værelser til sponsorer 
Vi kan desværre ikke tilbyde, at betale for værelser til de af sponsorerne, som ønsker at 
overnatte. 

c. Generalforsamling: 
i. Dagsorden 

Inden mandag den 23.2.15 sendes funktionsbeskrivelser af de forskellige poster i 
bestyrelsen til MC. Ida laver den generelle beskrivelse for ordinære medlemmer af 
bestyrelsen. For de associerede poster skrives desuden kendte mødedatoer i 
funktionsbeskrivelsen. 
De, som ønsker at opstille til poster skriver et valgoplæg, som skal på hjemmesiden 
inden GF. 
Ida laver et valgopslag, så medlemmer der ikke aktuelt sidder i bestyrelsen kan se, at 
de også opfordres til at skrive et valgoplæg til hjemmesiden før internatet. 

ii. Beretning 
Beretningen rundsendes til bestyrelsens medlemmer, som kommer med kommentarer 
hertil senest mandag den 23.2.15. 
Det besluttes, at mundtlige beretninger ved GF bliver fra UU (Camilla) og 
kursusudvalg (Vinnie). 

iii. Regnskab 
Blev gennemgået ved sidste bestyrelsesmøde.  
Budgettet skal fremsendes inden næste møde, forud for GF. 

iv. Evaluering 
Vi genbruger evalueringsskemaet fra sidste år, Malou har kontaktet Martin ang. dette. 



 
v. Underholdning 

Østholdet bliver: Ida, Hellen og Ninna. 
Vestholdet bliver: Line og Heidi. 
Festudvalget planlægger underholdning til dag + aften den 19. marts. 

vi. To do liste 
Ansvaret for praktiske opgaver fordeles. MC sender listen til bestyrelsen. 

vii. Lydoptagelser af oplæg 
Hellen har kontakt til Johan Tolstrup, som har tilbudt at lave lydoptagelser af 
oplæggene ved internatet, så de efterfølgende kan blive lagt på hjemmesiden. Der er 
skrevet et informations-oplæg til oplægsholderne, som Hellen sender ud til 
bestyrelsen igen, inden det sendes ud til de relevante oplægsholdere. 

viii. Mødetidspunk for bestyrelsen 
Der er bestyrelsesmøde på Christiansminde den 18.3.15 kl. 12.00.  
Tine, som har kontakten til Christiansminde, skal bestille frokost til de deltagende 
bestyrelsesmedlemmer, og forsøge at rette reservationen af lokalet til kl. 12.00 
(aktuelt er det booket fra kl. 14.00). 
 

3. Diverse fra UU v. Camilla 
Sidste UU møde blev afholdt i Kolding 4.2.15. 
Det forestående valg til UU: Lars Grønlund (formand) og Morten Beck Sørensen genopstiller ikke. 
Pernille Steiner og Louise Rom genopstiller. 
Der er ingen DSOG repræsentanter til ansættelsesudvalg i syd og øst. Der har desværre ikke været 
nogen ansøgere til de opslåede stillingsopslag. 
Der er ansat 2 nye delkursusledere til U-kurserne. Urogyn: Niels Klarskov fra Herlev, Antepartal 
obstetrik: Rikke Helmig fra Skejby. 
Fremover kommer kursisterne til at kunne tilgå en internetportal ”Blackboard”, med materiale til U-
kurserne. Kursisterne har adgang til al materialet til U-kurserne gennem hele deres kursistforløb – 
adgangen bliver først slettet når de er færdige speciallæger. Kursisterne vil således til hver en tid 
kunne kigge tilbage i opdateret kursusmateriale. 
Der er kommet ny elektronisk evaluering af U-kurserne. Generelt får kurserne rigtig gode 
evalueringer. Det, som evalueres dårligst er forberedelsen, som er meget omfattende. 
Der afholdes i 2015 en workshop for delkursuslederne. 
Netadgang på kursusstederne skal fremover være obligatorisk. 
Logbog.net – der er en tovholder i hver region. Der arbejdes på en app-version af logbogen. Det 
besluttes, at det vil være hensigtsmæssigt at der kommer en FYGO repræsentant med i processen. 
Denne udpeges ved første møde i den nye bestyrelse efter GF. 
Hjemmesiden v. Malou 

a. Mini-referat   
Det indskærpes, at den som er referent skriver et mini-referat og sender til Malou efter hvert 
bestyrelsesmøde. 

b. Månedens meningsmåling 



 
Vi har tidligere haft mini-afstemning på FYGOs hjemmeside – det drøftes, hvorvidt dette skal 
genoptages. 
Der er enighed om, at det er et godt input for at tiltrække opmærksomhed til hjemmesiden. 
Det foreslås, at der også ind imellem kan være konkurrencer på hjemmesiden, hvilket der er 
enighed om, er en god idé. 
Vi taler om, at vi ved hvert bestyrelsesmøde skal finde på et nyt spørgsmål/en ny 
konkurrence. 
AC kommer med oplæg til den første konkurrence. 

c. Skal FYGO have en PR ansvarlig? 
Der er enighed om at det er en god idé med en PR ansvarlig.  
Det vedtages, at denne post skal oprettes fra næste bestyrelses-år.  
 
Nyt fra : 

d. DSOGs bestyrelse (Maria Cathrine)  
Ikke noget nyt at berette. 

e. Ansættelsesudvalget (Helle)  
Nord: 19 ansøgere, 10 til samtale, 6 ansat. Ingen DSOG repræsentant ved ansættelsessamtalerne. 
Syd: 8 ansøgere, 8 til samtale, 3 ansat. DSOG repræsentant til stede ved ansættelsessamtalerne.  
Øst: 27 ansøgere, 12 til samtale, 6 stillinger ansat. Pga. sygdom efterfølgende en ledig stilling. Nyt opslag af 1 stilling, denne 
besat. DSOG repræsentant til stede ved ansættelsessamtalerne. 

f. Undervisnings- og uddannelses udvalget (Camilla)  
Se ovenfor. 

g. Efteruddannelsesudvalget (Hellen)  
Skal nu udover efterårsmødet også arrangere aften-kurser. Der er allerede kurser om GRADE og ledelse på tegnebrættet. 

h. Kursusudvalgene (Vinnie, Ninna)  
Vest har måttet aflyse 1 kursus pga. for få tilmeldinger, Øst har afholdt 3 kurser. 

i. NFYOG (Anne Cathrine)  
Der afholdes NFYOG kursus: “Nordic OBGYN training – are we good enough?” 7.+8. maj. 

j. Regionerne (Øst, Nord, Syd)  
Øst: Fokus på kompetencevurderingsmetoder, desuden oplæg om oplæring i ultralyd. Oplæring i ultralyd indføres flere 
steder i regionen, bl.a. i Roskilde og Hillerød. Der skal afholdes vejlederkurser i kirurgisk kompetencevurdering, Jeanett 
Strandbygaard rejser rundt i landet og holder oplæg ang. dette. Der er aktuelt ingen formaliserede ophold på en 
reproduktionsklinik i region øst, på trods af at dette står i målbeskrivelsen, dette har være debatteret med Anja Pindborg.  
Nord: Intet nyt. 
Syd: Snart møde. 

k. Inspektorordningen 
Intet nyt, fraset, at inspektorordningskurset ligger oveni U-kursus for føtalmedicin. Dette er uheldigt, idet flere af de som er 
booket til inspektorordningskurset skal på U-kurset. Der arbejdes på en løsning på dette problem. 

l. Hjemmesiden – herunder månedens meningsmåling (Malou, Cathrine)  
Det indskærpes, at det gældende referat sendes til Malou, så det kan komme på hjemmesiden. 

4. Eventuelt 
I. Dato for strategiseminar 

Strategiseminaret er tidligere fastlagt til den 8.-9. maj. Imidlertid viser det sig, at det er samtidigt med 
NFYOG kursus, som flere af bestyrelsesmedlemmerne er interesserede i at deltage i.  
Vi aftaler derfor at lave en doodle med mulige nye datoer. 

 
 

 
 


