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Indkaldelse til FYGO Bestyrelsesmøde 
 

22. april 2014 kl. 16.00-21.00 
Patienthotellet, OUH 

 
Referentliste: Camilla, Anne Cathrine, Tine, Helle, Mette, Vinnie, Hellen, Heidi, Ninna, Ida, Malou 
Ordstyrer: Cathrine 
 
Tilstede: Tine Greve, Helle Kirkegaard, Mette Fabricius, Vinnie Greve, Heidi Kammerlander, Ninna Lund, 
Malou Barbosa, Ida Jepsen, Line Borregaard, Maria Cathrine Schmidt, Anne Cathrine Munch (Skype), 
Camilla Mandrup 
Afbud: Hellen Edwards 
    
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat d. 19/03/14 og generalforsamlingen. 
Referat af sidste bestyrelsesmøde foreligger ikke endnu.  
 

2. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer 
Samt præsentationsrunde af medlemmerne i bestyrelsen.  
Det besluttes, at det fremadrettet er foregående referent, der fungerer som ordstyrer samt er ansvarlig 
for forplejning. Dette inkluderer bestilling af mad samt indkøb af snacks og drikkevarer. Vand og 
kaffe/the leveres af OUH. 
 

3. Internatet 2014 (Alle), evaluering (Malou?) 
Intern evaluering 
Generel tilfredshed, men ærgerligt med manglende afbestilling af værelser.  
Vigtige ting vi skal være opmærksomme på til næste år, i forhold til de faglige oplæg:  

• Hvem kontakter hvem (holde styr på koordineringen) 
• Sende programmet ud tidligere 
• Mere divergerende indlæg? 
• Bedre beskrivelse af hvad oplæggene skal indeholde 
• Mindre ”politisk korrekt” - vi må gerne vælge enten Gyn eller Obs 
• Kende områderne og mulige oplægsholdere bedre, rådføre os med speciallægerne for at få de 

bedste undervisere 
• Fortælle oplægsholdere om niveauet 
 

Skal lokalisationen være anderledes næste år. Et sted tættere på motorvejen. Der kan sagtens være 3 
eller 4 i dobbeltværelserne, der er to soveværelser.  
Alternative lokalisationer? Alle indhenter nye alternative tilbud. 

 
Deltagerevaluering 
Evalueringer af de faglige oplæg 
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Generelle gode evalueringer, enkelte oplæg har ikke fået top-evaluering.  
Evaluering af Underholdning (quiz og band) 
Rigtig godt  
Sociale stemning: 67% svarer rigtig godt 
Foto-safari: rigtig godt med blandede grupper.  
Deltagere 
Deltagere på internatet er som flest: efter intro eller kursister. 
78% betaler selv internatet. (sikre fødsler har ”slugt” kursusbudgettet på alle afdelinger)  
34% har fået fri med løn. 
Location 
God, 91% synes at vi skal blive - men maden blev dårligt evalueret.  
 

4. Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Maria Cathrine Schmidt 
Næstformand: ikke valgt.  
Kasserer: Tine Greve 
Kursusansvarlig i vest: Vinnie Greve 
Kursusansvarlig i øst: Ninna Lund 
Repræsentant i Forskningstræningsudvalget: Anne Cathrine Munk 
Sponsoransvarlige: Line Borregaard og Ida Jepsen  
ENTOG: Vinnie Greve 
 
Tovholdere for Specialernes dag: 
Øst: Ida Jepsen 
Nord: Line Borregaard + Malou Barbosa 
Syd: Heidi Kammerlander 

 
5. Den nye faglige profil (UU) (Camilla) 

Oplæg om den nye faglige profil som skal revideres i forhold til de nye 7 lægeroller. Der nedsættes 
arbejdsgrupper på begge sider af bæltet bestående af: Camilla, Helle, AC, Tine, Malou, Vinnie, 
Heidi. Tovholder: Camilla. Deadline til strategiseminariet.  

 
6. Operation mand  

a. Plan fremadrettet 
Der skal trykkes plakater. AC, og MC sender billeder til Vinnie, som trykker plakater.  
Kampagnen kører i maj måned, 3 billeder i Acuta, hver 14. dag fra nu.  
 

7. Strategiseminar 
20.-21. juni. Dato fastholdes. 
Placering: ikke fastlagt 
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Emne for Internatet 2015 skal fastlægges. 
Send emner til dagsordenen i god tid til MC 
 

8. Nyt fra : 
a. DSOGs bestyrelse (Mette, Maria Cathrine)  

Generalforsamling: Karen Wøjdemann, Bornholm, valgt som formand og Thomas Larsen, 
Ålborg, valgt som næstformand. Julie Tharin, Herlev, er ny formand for EFU, Lars 
Grønlund, Roskilde, formand for UU. 
Nationalt sker der meget fra Sundhedsstyrelsens side. Specialeplanlægning skal justeres 
(hvilke procedurer som skal udføres på hvilke hospitaler). Møde med SST i maj måned.   

b. Ansættelsesudvalget (Helle)  
Intet nyt. 

c. Undervisnings- og uddannelses udvalget (Camilla)  
Kompetencevurderings hjælperedskaberne skal gøres færdigt og implementeres.  
Faglig profil og ansættelses-debat er på dagsordenen.  

d. Efteruddannelsesudvalget (Hellen) 
Hellen er fraværende  

e. Kursusudvalgene (Vinnie Greve og Ninna Lund) 
Kursus i ansøgning til hoveduddannelse ligger i vest i foråret og øst i efteråret i god tid før 
hver ansættelsesrunde. Man er velkommen fra alle dele af landet til begge kurser.  
Det er vigtigt, at bogholderiet for kurser såvel som opslag etc. er ensartet og følger vores 
skabeloner, der findes på hjemmesiden. Alt materiale skal sendes til Malou i god tid med 
henblik på opslag på hjemmesiden.  
En guide, der skal vejlede både deltagere som arrangører under overskriften ”Generelt om 
tilmeldingsprocedurer” udarbejdes ved Heidi Kammerlander til næste møde. 

f. NFYOG (Anne Cathrine)  
Møde i forbindelse med EBCOG i Glasgow i maj. Forberedelser til NFOG kongressen i 
Stockholm i juni. 

g. Regionerne (Øst, Nord, Syd)  
Intet nyt 

h. Inspektorordningen 
Der skal uddannes nye inspektorer, Cathrine følger op på dette. 
 

9. Eventuelt 
Vinnie sender mail til Kristina Renault med navne på deltagere til forårsmødet. 


