Referat af til FYGO Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 5. januar kl. 16.00-21.00
OUH
Referentliste: SL, EH, NN, KM, MF, HH, CS, IK, KA, LA, PS, MS
Ordstyrerliste: KA, LA, KM, MF, CS, PS, MS, SL, EH, NN, HH, IK
Afbud fra: NN, LA, KM

Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
SL vælges som referent, KA som ordstyrer
2. Godkendelse af referat
Intet referat fra telefonmødet – ikke muligt pga. dårlig forbindelse
3. Hjemmesiden, Opdatering!!!! SL/MS
Langt de fleste indlæg har været rundt til gennemlæsning. Der mangler kun indlæg om
inspektorordning.
Enighed om at indlæggene skal være korte og præcise med mange links til opdaterede hjemmesider.
ALLE tjekker og forkorter deres egne indlæg igen igen og sender endeligt udkast til SL senest d.
1.2.11
Visionen revideres og godkendes
Kommisoriet for kursusudvalgene revideres og godkendes
I bjælken skal flg. Punkter slettes:
Links, Kontakter, Postliste
4. Kurser (NN og SL)
a. Kommissorium for udvalgene (SL)
Revideres og godkendes
b. Sponsorering status LA, KM
KM har sendt ansøgninger ud men kur hørt fra få. Det virker som om det bliver svært at få
sponsorer ril kurser og internat, da virksomhederne ikke har penge i år. Vi må følge op på
dem igen. PS vil høre KM om han skal have hjælp.
Kebo Med har sagt ja til stand på internatet.
5. Kampagne 2010/11: Giv kniven videre… (EH, NN, SL, CS) /MS
a. Hvor er vi med kampagnen
Der er skudt videoshot af Karl og Anne Mette Lykkebo er planlagt til optagelse snart.

b. Diskussion af kampagneplakat, slogan, videospots og power-point.
Der er lavet to udkast til plakat og slogan. Vi er ikke helt overbevist om, at de kan bruges.
Godkendt slogan: ”Giv kniven videre – lær din yngre kollega det du er god til”
Vi får et nyt udkast fra begge tegnere, som får samme briefing på opgaven:
Yngre kirurgers kampagne, Davincis maleri, kniven overdrages – evt fra stor til lille læge.
Power point show skal være dybdegående, bredere, forklarende, seriøst.
Videospots:
Vi forhører os hos flere uddannelsesmindede kirurger, om de vil lave videospots.
6. Status på Internat (SL)
a. Uddannelsespunktet
Enighed om emnet: bliv bedre til at blive uddannelsessøgende læge. Bliv bedre til at modtage
læring/søge læring. Kirurgisk oplæring er kompleks.
10 min oplæg om vores op-opgørelse
10 min oplæg fra udd. person med udgangspunkt i det landsdækkende
vejlederkursus/læringskursus - hvor vi jo lærer en model for at give - men jo også tage/få
vejledning i en klinisk situation. forventningsafklaring over håndvasken - "game planning".
10 min om "Slowing Down When You Should" modellen?
25 min diskussion
Status – er vi på plads med det hele.
PS tjekker op på ekstra lokaler til hands on sessioner samt bestiller værelse til Morten Breidal.
Alle tjekker op på hvordan deres ’undervisere’ vil aflønnes
KA tjekker op på Lisa Bang ang akut blødning
b. Sponsorer?
Se punkt 4b
7. Nyt fra :
a.
DSOGs bestyrelse (EH, MS)
Intet nyt
b.
Ansættelsesudvalget (PS)
Der er samtaler snart. Mange ansøgere.
c.
Uddannelsesudvalget (IK)
Intet nyt
d.
Efteruddannelsesudvalget (NN)

Udvalget står fortsat kun for planlægningen af Novembermødet. De afventer
uddannelsesgruppens konklusioner.
e.
NFYOG (PS)
Næste kongres bliver i Stockholm d. 23. og 24. september
f.
Regionerne (Øst, Nord, Syd)
Øst: fokus på arbejdsløse nyuddannede speciallæger
g.
Inspektorordning (MS)
Ingen fra bestyrelsen har været af sted den sidste tid. MS vil følge op på planerne for fremtiden.
8.

Eventuelt
Næste møde er d. 9/2 2011 på OUH!
Forslag til punkter til næste møde:
 Arbejdsløse nyuddannede speciallæger. Hvad kan vi gøre?
 Skal vi have begrænsning for hvem som må blive medlem af FYGO?


