
 

Referat FYGO Bestyrelsesmøde 
 

Torsdag d. 29. september 2011 kl. 16.00-21.00 OUH 

 

Til stede: Helene, Anne-Cathrine, Christina, Marie, Kasper, Sofie, Maria-Cathrine, Sofie, Julie, Pernille, Ida 

 

Referentliste: Ida, Maria C., Louise, Anne Cathrine, Julie, Marie, Kasper, Christina, Pernille, Sofie, Helene, Elise 

   

Afbud: Elise, Louise 

   

Dagsorden: 

1. Valg af referent og ordstyrer 

Ida er referent, Kasper er ordstyrer. 

Kasper vælges som ordstyrer til alle møder fremover og ordstyrer-listen slettes. 

 

2. Godkendelse af referat fra august 2011 

Referatet godkendes uden anmærkninger. 

 

3. Ind-supplering af suppleant på Kristians bestyrelses post  

Kristian har valgt at trække sig fra bestyrelsen, og Maria-Cathrine ind-suppleres på hans post. 

 

4. Efterårsmødet (Julie) 

Programmet er på plads, og tilmeldingerne strømmer ind. Programmet gennemgås og det sikres at 

alle oplægsholdere ved hvad de skal snakke om.  

 

5. Kursist kurser – ny dato + opdatering (Kasper)? Bagvagtskursus? 

Bagvagtskursus: Der arbejdes videre med bagvagts-kurset i både Øst (Elise og Julie) og Vest 

(Christina og Anne-Cathrine) – afholdes som aften-kurser, vi stiler mod januar. Det skal annonceres 

mindst 2 mdr før. Pris en bliver 300,-kr. 

Speciallæge – og hvad så: Er blevet udskudt – vi stiler mod onsdag d.2.maj 2010, Nyborg Strand.  

Forskningskurset: Vi stiler mod september 2012.  

Ang. vores egen betaling til kursist-kurser: vi søger vore afdelinger, og hvis de ikke vil betale, kan vi 

søge FYGO. 

 

6. Ny sponsoransvarlig 

Sofie vælges som ny sponsor-ansvarlig i stedet for Kristian, og Julie hjælper med sponsorerne. 

 

7. Høringssvar om Dimensionering (Marie) 

DSOG har indsendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen, på baggrund af Prognose-gruppens arbejde. 

Anbefalingen bliver en reducering fra 32 til 30 antal Hovedudd-forløb pr. år – reduceringen sker kun 

i Nord, hvor der reduceres fra 12 til 10, mens der bibeholdes 14 i Øst og 6 i Syd. 

 

8. Status på økonomien (Helene) 

a. Oprettelse af diverse konti 

Der er blevet oprettet konti til Kursusudvalg i Øst (Sofie) og Vest (Christina). 

 



 
b. Overblik over indhold 

Vi mangler at få overført penge fra DSOG. 

 

9. Internat (Sofie) 

 

a. Har alle styr på oplægsholdere? 

Programmet koordineres og der laves enkelte ændringer – der mangler endelig bekræftelse 

fra enkelte foredragsholdere.  

b. Begyndende tilmelding? 

Der er allerede én tilmeldt. Det foreløbige program kommer snart på hjemmesiden. 

c. Ideer til sponsorer? 

Ideer til UL-sponsorer drøftes. 

Kasper tjekker op på hvem der har sponsoreret og udlånt scannere til UL-kursus i Herlev. 

Vi spørger oplægsholdere om ideer til sponsorerer.  

d. Tilbud fra Comwell Kellers Park 

Sofie har fået tilbud fra Comwell Kellers Park i Vejle: det er først aktuelt i 2013, det lyder 

lidt dyrt, men vi prøver at holde et bestyrelsesmøde der, og tjekke lokaliteterne. Det bliver 

formentligt mødet d.15.december. 

 

10. Revision af målbeskrivelse (Marie / Ida) 

a. Input fra FYGO inden møde i UU.  

UU holder møde d.7.-8.oktober, hvor målbeskrivelserne skal revideres. 

Vi diskuterer kort, hvad vores holdning skal være til de operative færdigheder, og er     

enige om at vi ikke skal slække på kravene, og hvis der ryger noget ud, skal der tilføjes    

noget andet, så kompetencer sikres, også i åbne operationer. 

     

11. Hindsgavl (Alle). Kom der noget frem vi skal vide? 

  Ingen har været på Hindsgavl 

 

12. Acta artikel (Ida, Marie, Sofie) 

   Sofie, Ida og Marie er i gang med at skrive. Udkastet sendes forbi Reynir inden submission. 

   Vi bruger tegningerne fra kampagnen og oversætter til engelsk i en fodnote nedenunder. 

   

13. Hjemmesiden. Fandt vi ud af om den skal opdateres? 

   Vi afventer med at beslutte evt. ny hjemmeside til vi ved hvem der bliver ny webmaster    

    i DSOG efter næste GF i april 2012, mht. om de også vil have ny hjemmeside, så de stadig  

    kan have ens udseende. 

 

14. Kurser 2012. (Sofie) 

 

a.  Planen lægges snart. Har bestyrelsen nogle input? 

Der lægges plan for alle kurser i 2012 i Øst i næste uge.  



 
 

Alle medlemmer af kursus-udvalgene er på valg næste gang, halvdelen vælges for 1 år, og 

den anden halvdel vælges for 2 år. 

Kursus i ansøgning og ansættelse afholdes i Vest i foråret og i Øst i efteråret. 

 

15. Nyt fra : 

a. DSOGs bestyrelse (Elise, Marie)  

Information om efteruddannelses-gruppen og enqueten. 

Information om databaser, og økonomien hertil 

b. Ansættelsesudvalget (Pernille)  

Intet nyt. 

c. Undervisnings- og uddannelses udvalgene (Ida)  

Se under punkt 10 

d. Efteruddannelsesudvalget (julie)  

Se under punkt 4 

e. NFYOG (Christina/Anne Cathrine)  

Der har været møde i NFYOG, hvor man har diskuteret seminarer i fremtiden pga. det netop 

aflyste. Der vil fortsat blive holdt et arrangement dagen før NFOG kongressen i Bergen 2012. 

f. Regionerne (Øst, Nord, Syd)  

Der har været møde i Øst, hvor man har diskuteret sectio-oplæring (en arbejdsgrupper er 

nedsat), dimensionering,   

Der har ikke været møde i Nord og Syd. 

g. Inspektorordning  (Marie) 

Marie skal til Kolding i Januar 2012. 

Ida skal til Hvidovre og Sofie til Skejby – datoer ikke fastlagt. 

 

 

16. Eventuelt 

  Diskussion af karriere-vejledning til medicinstuderende og basislæger der henvender sig til    

  os pr mail.  

Forskningstræning: I Syd kan man komme på forskningstræning, selvom man har en   

akademisk grad, men det kan man ikke i Øst og Vest, vi vil gerne at det harmoniseres, og at    

dem med en grad evt. kan få lov til at benytte tiden der bliver afsat til forskningstræning, til at  

videreudbygge deres akademiske karriere.  

Christina taler med forskningstræningsudvalget og Ida taler med UU om dette. 

Input til klummen 

 

 

Næste møde er d. 2/11 2011 OUH.  


