GO månedsmøde – 27.04.2017
Tilstede: Nanna, Isabella, Julie, Ingelin, Malene og Viktoria
Referant: Julie
Ordstyrer: Nanna
1. Evaluring af foredrag: ”På arbejde med forvagten”
- Fedt med cases. Dog heldigt at alle var fra kandidat-delen.
- Et Lidt kort foredrag, måtte gerne have været længere. På den anden side var der plads
til mange spørgsmål. Men det er også godt at det varierer fra møde til møde.
- Ærlig og frisk foredragsholder, fedt med input til hvilke specialer der ligger op af gynobs og gode at supplere med.
2. GO Weekend i Aalborg:
- Med GO Aarhus, Odense, København og Aalborg.
- 24 tilmeldte. Plads til 60. Svært at få tilmeldinger. Ærgerligt for det var et virkelig fedt
program og rigtig hyggeligt.
- GOP var velforberedte. Lækkert kolonihus ned til Limfjorden. Foredrag fra FYGO om
seksualitet/når sex gør ondt. Forskellige stationer med neonatal genoplivning,
suturering/bristninger, case.
- Næste år bliver det afholdt i Odense. Dato er fastlagt!
3. Akut Obstetrikkursus:
- Som deltager var det gennemført, rigtig godt fagligt og meget praktisk orienteret. Gode
undervisere.
4. Fremmøde til månedsmøde
- Generelt dårligt fremmøde. De oplever det samme i Aarhus og andre basisgrupper.
- Ingen ved helt hvorfor – om folk er stoppet med at prioritere det/har for travlt?
- FB funktion er ændret så man ikke kan invitere hele GO gruppen til begivenheden.
- Vi forsøger at opfordre folk til at ansøge GO København som ven og invitere dem
derigennem.
5. Sommerfest? Semesterstartsfest?
- Der var ikke stemning for en sommerfest, mener ikke at vi kan få opbakning til det i
eksamensperioden, som det har været til de sidste fester.
- Vi forsøger i stedet med en semesterstartsfest i september.
6. Eventuelt
- Forslag til foredrag næste semester.
o Drengegraviditeter tærer mere på kroppen end piger. Viktoria kender en.
o Omskæringer. Gynobs i U-lande. Praktik i troperne.
o Temaftener?? Slutte med en film. (fx nylig CPHdox om omskæringer) .

