
 

Referat af FYGO Bestyrelsesmøde 
 

Tirsdag d. 1. November 2012 kl. 16.00-21.00 

OUH 

Til stede :Anne Cathrine, Sofie, Maria Cathrine, Martin, Marie, Helene, Elise, Ida 

 

    

Dagsorden: 

 

1. Valg af referent og ordstyrer 

a. Ordstyrer: Marie Storkholm 

b. Referent: Martin G. Tolsgaard 

 

2. Godkendelse af referat 

a. Der er mindre rettelser, som Ida har rettet. Godkendt. 

 

3. Hjemmeside update (Henrik) 

a. Der er problemer med opdatering af FYGOs hjemmeside.  

 

4. Spørgeskemaundersøgelser – status. (Marie/Henrik) 

a. Der er svarprocent på 50% og der er rykket 3 gange. Vi mangler opdateret liste over 

respondenter. Marie beder Henrik om at sende listen ud til gruppen. Martin tilbyder at 

overtage administrationen af spørgeskemaet.  Der stiles mod besvarelsesprocent på 60-75%.  

 

5. Målbeskrivelse, UU og arbejdsgruppe – Update (Ida og Marie) 

a. Møde i arbejdsgruppen fastlagt til 1/8. Marie holdt oplæg i DHD, hvor der var stor interesse 

og mange forslag. Stor forskel på forventninger i øst og vest hvad angår operative 

kompetencer hos uddannelsessøgende. Der findes stemmer indenfor DHD, som er tilhængere 

af accelererede forløb og tidlig subspecialisering. FYGO mener fortsat, at alle fortsat skal 

opnå de kompetencer, som der skal til for at gå i vagt. Der er muligvis behov for at oplyse 

om, hvad der forstås ved de enkelte niveauer – f.eks. at der med C-niveau fortsat forstås at en 

færdighed mestres selvstændigt. Marie efterlyser materiale og information fra UU forud for 

arbejdsgruppe-mødet.  

 

6. Internat 2013 – programudkast (Sofie) 

a. FYGOs program skal snarest muligt på hjemmesiden og sendes ud til medlemslisten. 

Programmet bliver gennemgået og revideret. Der er stemning for quiz eller anden arrangeret 

af bestyrelsen i stedet for ekstern underholdning.  

 

7. Kurser (Sofie) 

Kurserne i 2013 i Øst præsenteres ved Sofie. I kursusbeskrivelserne, som er tilgængelige via 

hjemmesiden, fremgår for fremtiden, at kurserne er sponsorerede or sponsors logo fremgår. Der er 

fortsat enighed om, at FYGO ikke skal associeres til bestemte sponsorer og der skal derfor ikke være 



 
logoer på forsiden. Der har været to aflyste kurser i Vest (heraf ét aflyst af underviserne og det 

forsøges om-booket til januar).  

Forslag vedr. at droppe evalueringsskemaerne vendes i gruppen, og det besluttes at evaluering ikke 

nødvendigvis skal gennemføres. Dette er op til kursusudvalgene, men FYGO er fortsat interesserede 

i, hvor mange KBU/præ-intro/intro/post-intro læger.  

Kursusudvalgene evalueres og deres opgaver og nødvendigheden af dem diskuteres. Vi skal fokusere 

yderligere på at introducere de nye medlemmer i kursusudvalgene. 

 

8. Stud. Med, KBU og FYGO 

a. Rekrutteringsmateriale/strategi 

Martin holder oplæg om baggrund for diskussionen. Martin mener, at FYGO skal være 

inkluderende – også overfor KBU-læger. Helene påpeger, at regelen ikke bliver håndhævet, 

og at det ikke er ens for alle. Helene foreslår at samarbejde med GO – f.eks. at vi formidler 

kontakten til GO’s kurser og oplæg. Marie argumenterer for at vi skal prioritere vores tid. Der 

blev ikke nået enighed. Elise argumenterer for, at der kan være splid mellem fokus for yngre 

versus ældre læger på vej i deres uddannelse som speciallæger.  

 

9. Giv kniven videre til Sverige 

Der er ingen, der har tid til at tage til Sverige og introducere det danske materiale. Svenskerne 

er velkomne til at komme til Danmark og få del i materialet.  

 

10. ENTOG – Bratislava 

Julie sender et oplæg til Ida, der skal sendes ud via mailinglisten. Oplægget skal indeholde 

opfordring til ansøgning om ENTOG ophold i Bratislava 2013.  

 

11.  Normering af H-stillinger i de forskellige udd. regioner 

Fra PKL’ernes side er der ringe opbakning til at reducere antallet af uddannelsesstillinger. I 

Nord bliver der ofte byttet rundt. I Øst sker dette sjældent – f.eks. på Hillerød, hvor der findes 

for mange hoveduddannelseslæger. Elise foreslår et element af frivillig flytning, hvilket kunne 

foreslås i Øst. Der diskuteres, om der også er for mange læger i hoveduddannelse. Der tales om 

muligheden for evt. at flytte 2 kursister fra Øst til Nord. Til næste møde i region Øst tager Elise 

disse tal med for at påvirke diskussionen.  

 

Nyt fra : 

a. DSOGs bestyrelse (Elise, Marie)  
Intet nyt 

b. Ansættelsesudvalget (Helle)  

1. Intet nyt 

c. Undervisnings- og uddannelses udvalgene (Ida)  

1. Gitte Erisken er blevet udnævnt til hovedkursusleder. 

d. Efteruddannelsesudvalget (Julie)  

1. Intet nyt 

e. NFYOG (Anne.-Cathrine)  

1. Der er møde i København, hvor der skal arbejdes for at det skal være bedre for de unge at være 

med på NFYOG kongres. Der skal skaffes mere tid til præsentationer samt nedsat afgiften for 



 
workshops på kongressen.  Svenskerne ønsker at kunne komme med på de danske kurser, idet det 

fungerer som flaskehals for at kunne blive færdig som speciallæge, og fordi der er for få kurser 

udbudt i Sverige.  

 

 

f. Regionerne (Øst, Nord, Syd)  

I Øst er der lavet et skama over hvem der tager kurser hvornår. I Nord intet nyt.  

 

g. Inspektorordning  (Marie) 

Ingen nye besøg.  

 

12. Eventuelt 

Elise og Sofie påtænker at stoppe ved næste generalforsamling.  

 

 

Næste møde er d. 5/12 2012 på OUH 


