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Urologisk, Gynækologisk & Obstetrisk Fysioterapi

Kære kolleger
Så er 2020 allerede i gang. Vi håber at i alle har haft en dejlig jul og et godt nytår. Vi 

glæder os til at se jer i 2020 til kurser, kongresser, workshops og ikke mindst til 
generalforsamlingen i marts måned সহ

Vi starter med et laaaangt nyhedsbrev - håber i læser med lige til enden 

Indkaldelse til generalforsamling og årsmøde 2020
Lørdag d. 14. marts kl. 10.00-16.00, Odense Universitetshospital, 

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C, Indgang 93.
Dagsorden 
Kl. 9.30-10.00 Morgenmad og kaffe 
Kl. 10.00 -12.00 
●      Formandens beretning v/Ulla Due
                Præsentation af Behandlerlisten
●      Fremlæggelse af regnskab v/Lise Enemark
●      Fastsættelse af kontingent
●      Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
●      Indkomne forslag – modtages senest 14 dage før.
Kl. 12.00 – 13.00: Frokostpause
Kl. 13.00 -16.00 
●      Oplæg om Menopause 
●      Oplæg fra Legatmodtagere
●      Kliniske Retningslinjer ved Ulla Due

Tilmelding er bindende. Af hensyn af bestilling til mad forventes afbud senest d. 10. 
marts inden kl. 12 til DUGOF. kontakt@dugof.dk. Tilmeldingsfrist senest d. 1. marts.

https://dugof.dk/kurser--konferencer/dugof-generalforsamling--arsmode

Behandlerlisten



Tak for alle ansøgningerne til behandlerlisten. Der er 93 indkomne ansøgninger og 
behandlerliste udvalget er i gang med at gennemgå alle ansøgningerne. I vil høre 
fra os senest 1. februar, såfremt jeres ansøgning ikke godkendes. I mailen vil der 
være forslag til hvordan i kan opdatere jeres viden så i kan komme på listen. I kan 
stadig ansøge om at komme på listen, men pga. tekniske udfordringer og forvirring i 
systemet bliver det opdateret i januar så derfor kan det se lidt anderledes ud. Hvis i 
har nye oplysninger skal der sendes en ny ansøgning. Den nye ansøgning 
overskriver den gamle.

https://dugof.dk/medlemmer/tilmelding-til-behandlerliste

Nyt og spændende … Obstetrisk modul går i luften i efteråret 

Modulet omhandler tilrettelæggelse af fødselsforberedelse, vejledning i træning før 
og efter fødslen både individuelt og på hold, samt behandling af graviditets- og 
efterfødselsrelaterede gener ud fra evidensbaseret praksis.  

Der er nu åbent for tilmelding til sexologisk modul, som holdes 
allerede i foråret 2020

Tjek kursuskalenderen på hjemmesiden og se kursusdatoer for 
hele 2020

Kontakt
Dansk Selskab for Urologisk, 
Gynækologisk & Obstetrisk Fysioterapi
Besøg hjemmesiden
Find kontaktoplysninger

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har "ja tak" til at abonnere på nyhedsbreve 
fra Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk & Obstetrisk Fysioterapi.

Du kan afmelde nyhedsbrevet her.


