Referat: GO månedsmøde 20.09.2016
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Nanna
Referent: Nanna
Tilstede: Doris Helena, Rebecca, Cæcilie, Signe, Anna, Karen, Simon, Mira, Mathilde, Rebecca,
Victoria, Emelie, Julie og Nanna
1) Velkommen
Velkommen til alle nye og gamle GO’ere.
Navnerunde og semesterangivelse.
2) Evaluering af foredrag
Foredragsholderen havde en masse gode pointer ang. ovariecancer. Det var interessant at
høre lidt om udviklingen og forskningen på området, men der var lidt for meget statistik og
for mange grafer. Det havde fungeret godt, hvis der havde været et mere klinisk perspektiv og
flere af foredragsholderens egne erfaringer fx cases, et typisk patientforløb osv. Han var rigtig
god til at forklare begreber og fagtermer, så alle var nogenlunde med på trods af stor semester
spredning. Det var også nogle gode operationsbilleder, han havde taget med, så man kunne få
en ide om de omfattende operationer, man laver ved ovariecancer.
3) Planlagte arrangementer
Oktober: Temaforedrag
13. oktober: Karrieredag
15. November: Debat om præmaturitet
November: Akut obstetrik kursus
4) Brainstorm over foredrag, kurser m.m.
Der kom mange gode forslag til kommende arrangementer, og man kan endelig skrive på
facebookgruppen eller bestyrelse@gynobs.nu, hvis man har flere ideer. Her er, hvad der blev
nævnt ved mødet:
• Transkønnethed og evt. kønsskifteoperation
o Fagperson + person med egne erfaringer (evt. efter operation)
• Infertilitet medført af sygdom/cancer
o Mulighed for nedfrysning af ovarier
o Livmodertransplantation
• Infertilitet hos mænd og kvinder
o Hvad vil det sige at være infertil?
o Hvilke muligheder har man?
o Det psykiske aspekt (evt. par med erfaringer)
• Vejen til gyn-obs
o Gerne en kvindelig læge (de 2 tidligere gange har det været en mand)
• Kirurgi foredrag (GO deltager i Tour de Chirurgie m. SAKS)
o Uterustransplantation
o Onko-gyn
o Kirurgi (hjerteoperationer) på fostre

•

•
•
•

Abort
o Hvordan tackler man samtalen, råd osv.
o Debat
o Case – yngre læge ”en dag i ambulatoriet” med abort perspektiv (rådgivning,
forløb)
Fund af misdannelser, kromosomfejl osv. ved scanninger
o Hvordan skal man som læge rådgive?
o Evt. sammen med abort
Tvillingegraviditeter
PCOS

Kurser: ultralydskursus (evt. CEKU)
5) Eventuelt
• Studenterklubben giver bevillinger til arrangementer, vi skal ansøge
• Fest med PUC er under vejs
• Alle er velkomne til at komme og stå med i GO boden til karrieredag d. 13. oktober fra
kl. 12.30 til 16.30 – man behøver ikke være der i alle timerne.
Tak for et godt møde og hyggelig pizzaspisning

