Referat til FYGO Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 9. februar kl. 16.00-21.00
OUH
Referentliste: EH, NN, KM, MF, HH, CS, IK, KA, LA, PS, MS, SL
Ordstyrerliste: LA, KM, MF, CS, PS, MS, SL, EH, NN, HH, IK, KA
Afbud fra: MS, MS, PS

1. Valg af referent og ordstyrer:
NN og KM
2. Godkendelse af referat:
Godkendt uden bemærkninger
3. Hjemmesiden, Opdatering. SL:
Enighed i bestyrelsen om at kun navn, ansættelsessted samt arbejdsadresse og tlf. nummer skal være
på hjemmesiden, ingen privatadresse.
Alle skal sende mail til SL omkring hvad de har revideret og om materialet er klar til at komme på
hjemmesiden.
4. Kampagne 2010/11: Giv kniven videre… (EH, NN, SL, CS)
a. Hvor er vi med kampagnen
b. Diskussion af kampagneplakat, slogan, videospots og power-point.
EH: Vi har fået 15 min til at præsentere kampagnen til forårsmødet, EH kan ikke varetage denne
opgave, tæt på termin. Vi ser gerne MS præsentere kampagnen.
NN: Aktuelt er der 3 videoklip, den med Annemette er godkendt, Karl M’s skal forkortes en
smule, MS’ video er under fortsat produktion. Vi har fået ja fra Bent Ottosen, som vil snakke om
simulationstræning, afventer svar fra kommunikationsafdelingen omkring produktionen.
Ansvarlige SL og NN
Ole Mogensen, har ligeledes sagt ja til at medvirke i kampagnen, NN kontakter Odense sygehus.
Morten Hedegaard har snakket varmt om stort operativt potentiale i de mange sectioer som
bliver udført, vi kan overveje om at tage ham med i kampagnen. MF vil snakke med ham.
Gynækologisk afdeling på Næstved sygehus bliver nævnt af MF, her laver man en individuel
daglig vurdering om, hvor det er bedst at placere den yngre læge, og der udvises stor fleksibilitet
og ændring af den faste skema til fordel for den yngre læge, så man kan få opereret mere.
Lisa Bang sætter kursisten på som hovedoperatør, kursisten bliver automatisk hovedperson,
bliver kontaktet af OP, har kontakten med patienten osv. KA vil snakke med hende.
Øst folkene må varetage produktionen af de ekstra klip som er drøftet til bestyrelsen.
Slogan som godkendes er: lær din kollega det du er bedst til.
Plakat: ældre kollega lære yngre kollega i operativ procedure på egen krop. Forslag til ændring
er noteret af CB, skalpel større, ansigt (alderen mellem de to tydeligere), ansigt udtryk må
ændres. Den i farver er helt fine.
Power Point: Gennemlæses, SL har skrevet kommentar til de forskellige slide, som sendes til
alle pr. mail.

5. Status på Internat (SL/PS)
63 tilmeldte til både fagligt program og overnatning. 1 tilmeldt til fagligt program begge dage. 2
tilmeldinger til fagligt program hhv. den ene og den anden dag. 4 tilmeldte på venteliste, de er
velkommen til at deltage i det faglige program, men må selv arrangere overnatning.
Pris for fagligt program, 800 kr. for to dage og 400 kr. for en dag.
Kun to sponsorer som vi har tilsagn fra aktuelt, Bayer og KEBO kommer, Sanofi har fortsat ikke
meldt ud om de kommer. Apgar har meldt fra.
SL har lavet fint program som godkendes, skal printes i 70 eksemplar. Navneskilte mangler, NN og
SL vil undersøge mulighederne.
FYGO prisen: 3 indstillinger, disse læses op. Beslutningen om, hvem prisen skal tildeles må tages på
næste møde.
Generalforsamling
Ingen indkomne forslag til GF.
SL har skrevet kommentar til program for GF, denne må gerne sendes pr. mail.
Ordstyrer: EH
Poster på valg:
EFU på valg.
3 bestyrelsesposter på valg.
1 DSOG plads på valg.

6. Budget og regnskab 2010-2011 (LA):
LA ej tilstede, budget og regnskab bliver gennemgået af SL.
Christina B kontakter LA, vi vil gerne vide om hun har mulighed for at deltage i internatet.
Overveje at øge kursusafgift til internat og kurser, såfremt vi fortsat driver en underskudsforretning,
det kan effektueres i løbet af 2011.
Ingen kommentar til budget, mødetilskud fra sponsorer er sat for høj, måske kunne det ændres til
mindre, dette må LA forholde tage stilling til, det kunne evt. reduceres til 50 000 kr.

7. Medlemssituationen
a. Hvordan håndtere medlemmer der ikke har gyn-obs erfaring på vores
kurser/arrangementer.
Vi har i året som er passeret fået ca. 100 nye medlemmer.
Man har en lang diskussion omkring tilgangen af KBU-læger og stud.med’er, samt drøftelse
af det faglige indhold på de forskellige kurser. Kursist egnet? KBU-egnet?

Vi drøfter vigtigheden af at emnerne på de forskellige kurser skal ikke målrettes efter KBU’
læger.
Til næste år har vi plan og vision om at sætte fokus på kursisterne, bred enighed omkring det.
Hvem kan melde sig ind i DSOG og FYGO, hvem må ikke, lang debat. Enighed om at vi
stemmer om det.
Meningstilkendegivelse: 5 stemmer for Håndhævelse af DSOG’s vedtægter, 2 stemmer nej,
og 1 stemmer blank. 1 suppleant uden stemmeret.
Ved de kommende kurser skal man fremhæve at medlemmer prioriteres, ikke medlemmer får
tildelt restpladserne. Kursus udvalgene bliver informeret om beslutningen via tovholder NN
og SL.

8. ENTOG 2011. Hvem skal af sted?
En del ansøgninger. Disse gennemlæst. Og tre er udvalgt.
Trine Perin, og Jeppe S. og Bente Braad Sander
Kasper kontakter de udvalgte.

9.

Speciallægeoverskud?
Dette punkt må drøftes til næste møde som er dagen før internat.
Vi tager alle sammen hjem og tænker på ideer og tiltag som kan bedre arbejdssituationen for de nye
speciallæger, som står uden arbejde.
10. Nyt fra:
a.
DSOGs bestyrelse (EH, MS): intet nyt.
b.
Ansættelsesudvalget (PS): Ej tilstede.
c.
Uddannelsesudvalget (IK): Man drøfter målbeskrivelsen, vi finder det vigtig man er
opmærksom på at antallet af operationer ikke afskaffes, vigtig man har tal på de forskellige
indgreb i målbeskrivelsen.
d.
Efteruddannelsesudvalget (NN): Intet nyt.
e.
NFYOG (PS): problemer med at skaffe danske undervisere, de fleste føtal-mediciner er i
USA til kongres, der anbefales man eftersøger læger som er i gang med phd forløb i føtalmed.
f.
Regionerne (Øst, Nord, Syd): Nord holder møde den 9. marts.
g.
Inspektorordning (MS): Ej tilsted.
h.
11. Eventuelt
Næste møde er d. 9/3 2011 på Vejlefjord.
OBS OBS OBS, program for onsdag, ankomst, middag og brugen af faciliteter må gerne sendes pr.
mail til bestyrelsen af Pernille.

