Referat fra FYGO Bestyrelsesmøde
Mandag d. 15.september 2010 kl. 16.00-21.00
OUH

Afbud fra EH
1. Referent: LA
Ordstyrer: NN
2. Referat fra maj godkendt
3. Grønnere kursister
Arbejdet foregår i FYGO, UU, DSOG. Der er sat mange projekter i gang bla. ny prognose for
fremtiden, kritisk gennemgang af målbeskrivelsen, opsummering af problemerne for fremtiden.
Problemet ligger i at vi bliver grønnere speciallæger. Det skal afklares om målbeskrivelsen kan
opfyldes i hoveduddannelsen. Der skal være en struktureret efteruddannelse af nyuddannede
speciallæger eller om der skal allerede i hoveduddannelsen være en form for subspecialisering.
En idé kunne være at bruge det sidste halve år af hoveduddannelsen til subspecialisering. Der kan
dog på de enkelte afdelinger være logistiske problemer i det. Argumentet imod kan være at det
måske så kan blive svært at opfylde målbeskrivelsen. Fra FYGO vil vi gerne komme med et konkret
udspil til, hvordan det skal se ud. Punktet skal på dagsordenen næste gang. Vi skal på mail komme
med forslag til hvordan det kan lade sig gøre.
Mentorordning således at den enkelte hoveduddannelsessøgende får tildelt en person, der følger en i
hele uddannelsesforløbet.
4. EH har forladt arbejdsgruppen. HH er trådt ind i stedet. Der er lavet flere udkast som nu skal samles
til ét konkret forslag.
5. Umiddelbart ser det ud som om kursusudvalgene fungerer godt. Tovholderne har i øjeblikket meget
at lave ifm kurserne idet der er opstartsvanskeligheder. NN og SL laver ”opskrift” på, hvordan man
praktisk laver kurserne. FYGO skal bestemme hvilke emner der skal være i det kommende år.
Arbejdsgrupperne skal mødes lige før vores strategiseminar således at de kommer med et oplæg til
kurser inden strategimødet. Således kan FYGO ændre på kursusprogrammet, hvis det er nødvendigt.
Der skal desuden laves kursistkurser.
6. NN og SL har holdt møde om ”Giv kniven videre….” Der skal laves videoklip til hjemmesiden. Det
bliver for dyrt, hvis vi skal have et videohold til at filme. Skejby sygehus informationsafdeling vil
gerne lave en sådan video til os, men der kan kun være skejby-folk med i videoen. 8 forskellige
videoemner med 8 forskellige overlæger er indtil videre foreslået. Emnerne skal være med fokus på
at få lagt operationerne over på de uddannelsessøgende. Fx de uddannelsessøgende altid står forrest
på operatørlisten, fokuseret operations-måned/er.
Tegner. Der har været kontakt til forskellige tegnere.
Der sættes 3000 kr. af til en tegner til ”Giv kniven videre…” Deadline for kampagnen er marts 2011
ifm. FYGO-internatet.
CS laver power-point.
MS vil lave ansøgning til DSOG når vi ved hvad kampagnen kommer til at koste.
Materialet til rekruttering er færdigt (plakater mm) DSOG har betalt 12.000 til plakater og vi har selv
betalt 5.000.
I Århus mangler der stadig folk til karrieredagen.
7. Vi overvejer om der skal sidde to i sponsorudvalget. Det vil være en god idé hvis kassereren også er
med således at vi bedre kan holde øje med om sponsorpengene er kommet ind. Dette vedtages.
Der skal undersøges om de nærmere regler vedr. NLS. Skal vi ansøge når det generelle brev sendes
ud til evt sponsorer? Når vi så har fået tilsagn om penge skal vi så igen søge NLS?

LA tager kontakt til tidligere sponsoransvarlig Marie Louise således der kan komme styr på
sponsorer. Der skal her i efteråret sendes brev ud til alle eventuelle sponsorer således at der kan
søges om penge til internat samt kurserne i 2011.
De to kursusudvalg sætter sig sammen i den kommende mdr. mht. planlægning af et kursus i foråret
2011 og tre kurser i efteråret 2011.
Der skal oprettes en konto som tovholderne samt kassereren har adgang til. LA står for dette
8. Der er nogenlunde styr på undervisere til internatet.
9. DSOG’s bestyrelse (MS): stor velvillighed overfor FYGO. Der er sat meget i gang ift. grønnere
kursister, som bliver det helt store emne her i efteråret.
Ansættelsesudvalg(PS): Der skal formentlig i fremtiden være mulighed for at lave kombinerede Phd
forløb/kursusstilling. Der skal arbejdes videre med dette i ansættelsesudvalget. Ideen er at der enten
skal være en fast stilling som er en kombination eller en Phd-studerende som gerne vil kombinere det
med en hoveduddannelse. Phd-projektet skal være planlagt på forhånd og fuldt financeret.
Nye datoer for sidste ansøgning til hoveduddannelsesforløb Nord: 15.dec (opslag 1.dec)
Syd: mangler
Øst: 4.jan(opslag 16.dec)
Der har været regional forskel i dispensation ift reglen om at man ikke kan få hoveduddannelse på en
afdeling, hvor man har haft ansættelse i mere end 2½ år. Denne regel bliver formentlig afskaffet.
Uddannelsesudvalget(IK): De næste to møder skal der snakkes om målbeskrivelsen. Mere konkret
arbejde mhp revidering. FYGO har lavet oplæg til ændringer.
Efteruddannelsesudvalget(NN): I gang med planlægning af novembermødet. Program lagt.
NFYOG(PS): Møde på Island næste weekend. Planlægning af juni måneds NFYOG kongres – skal
evt. holdes i Stokholm.
Regionerne: Nord – intet nyt.
Øst – megen fokus på lukningen af Gentofte og hvordan det påvirker uddannelsen.
Syd – intet nyt.
Inspektorordning(MS): Gentofte aflyst pga. lukningen. Der har muligvis været inspektorbesøg i
Hjørring.
10. LA stopper i bestyrelsen til næste generalforsamling og det vil derfor være en god idé at en kunne
overtage kasserer-posten til januar således at vi kan lave en overdragelsesordning. Hvis nogle er
interesserede må de gerne melde tilbage.
Vi har endnu ikke fået vores medlemskontingent fra lægeforeningen. Der mangler ca 139.000 kr.
Angiveligt er pengene givet til DSOG og lægeforeningen vil tage kontakt til dem mhp at få overført
pengene til FYGO.

