
 
Referat FYGO Bestyrelsesmøde 

 
Onsdag d. 7.April 2010 kl. 16.00-21.00 

OUH 
Referentliste:  PB, IK, KA, PS, LA, MS, SL, EH, NN, KM, MF 
Ordstyrerliste: MS, SL, EH, NN, PB, IK, KA, LA, KM, MF, PS,  
Til stede: MF, NN, KM, MS, KA, IK     
 
Ad.1 Valg af referent og ordstyrer 
Referent IK, ordstyrer MS 
 
Ad.2 Godkendelse af referat fra feb ’10 og fra internatet 
Referatet fra bestyrelsesmøde februar 2010 godkendes. 
Referatet fra generalforsamling har vi ikke fået fra KBP endnu. MS rykker KBP, vi godkender det på næste 
møde. 
 
Ad.3 Velkommen til den nye bestyrelse, præsentation, forventninger til og visioner for vores 
fremtidige samarbejde i bestyrelsen  
Alle bestyrelsesmedlemmer præsenter sig selv og der brainstormes om visioner og tanker om det kommende 
bestyrelsesår. Emner der berøres er: undervisningsplaner og uddannelse i forb. med grønnere kursister, 
kontakten til UU, bedre kontakt til og involvering af FYGO’s medlemmer, bedre udnyttelse af tiden på 
bestyrelsesmøder og i bestyrelsesarbejdet generelt, fastholdelse af intro-læger, gi’ kniven videre kampagne. 
Endelig udvælgelse af fokusområder sker på næste best.møde. 
 
Ad.4 Konstituering af den nye bestyrelse. 

a. Valg af ny sponsoransvarlig 
KM vælges til sponsoransvarlig 

b. Valg af ny organisatorisk sekretær 
MF vælges til organisatorisk sekretær 

c. Valg af ENTOG-ansvarlig 
KA vælges til ENTOG-ansvarlig 

d. Evt. EXPU-ansvarlig 
JF fortsætter som EXPU-ansvarlig 

e. Valg af nyt medlem til følgegruppen i nord. 
NN til medlem af Følgegruppen Nord 

f. Diskussion af EFU 
NN indstilles som FYGO’s medlem af EFU, dog kun såfremt der ved DSOG’s 
generalforsamling vælges en formand og der bliver et udvalg med flere medlemmer. 

g. Diskussion af bestyrelses suppleanters rolle – skal de inddrages mere aktivt. 
Hvis NN vælges til EFU, trækker vi en af suppleanterne ind som ordinært bestyrelsesmedlem. 
Da Helene Hvidman fik flest stemmer af suppleanterne, bliver det hende. Generelt ønsker vi at 
udnytte at så mange medlemmer har lyst til at være aktive, og vi beslutter derfor at 
suppleanterne fremover sidder med ved bestyrelsesmøderne, men ikke har stemmeret.  Dette 
vil også gøre at de har nemmere ved at træde ind i det ordinære bestyrelsesarbjede, hvis det 



 
bliver nødvendigt. Da Helene bliver ordinært medlem, hvis NN vælges til EFU har vi så kun 
een suppleant frem til næste GF, nemlig Christina Blach Sørensen. MS kontakter Helene og 
Christina. 

h.  Er der flere? 
 NFYOG-posten venter vi med til næste møde, så PS kan fortælle lidt mere om det. 
  IK vælges til Specialerådet i Region Midt. 

 
Ad.5 Evaluering af internatet (MS) 
Generelt gode evalueringer. Vi beslutter at holde fast i Hotel Vejlefjord og vil booke det igen til næste år. 
Dato bestemmer vi på Mols-Internatet. Vi vil lægge op til at medlemmerne kan holde korte oplæg (5-10min) 
om forskningsprojekter el. lign., dette skal lægges ind i programmet, så man må melde ind inden, hvis man 
har noget man vil præsentere. Evt. droppe fredagsunderholdning næste år. Babyer er velkomne, men det skal 
indskærpes at de ikke må forstyrre oplæggene.  
 
Ad.6 Kampagne 2010: Giv kniven videre… 
Udskydes til næste møde. 
 
Ad.7 Rekruttering 

a. Opfølgning på rekruttering af I-læger til H-forløb 
33% falder fra i Region Nord. Ingen tal fra de andre regioner.  

b. Nyt fra SAKS 
Kursus sammen med YDK 12.maj i Odense; LA underviser her, vil gerne have en mere med. NN, MS og IK 
kan ikke - vi hører PS ad, ellers evt. MF. 29.april i København; KM underviser her + evt. SL eller EH.  MS 
kontakter LA ang. afvikling af SAKS møderne. 

c. Status plakat, folder. 
MS har fået lavet nyt oplæg til plakat.  Diskussion af teksten på posteren, der rettes til.  

d. Mænd i specialet 
Udskydes til næste møde… 

 
1. Ad.8 Status på efterårets/forårets kurser 

a. Urogyn: Vest udskudt pga. for få tilmeldte, bliver 18.maj. Øst er afholdt, fine evalueringer.  
b. Sphincter: Maj/juni, øst: SL, PB. Dato? MS hører PB om hun stadig vil stå for det, ellers vil KM hjælpe i stedet 

for PB, vest: MS, NN, bliver måske nødt til at udskyde til august 
c. Metaboliske sygdomme i graviditet: Øst: SL, PT, 3.juni. Vest: NN, IK, 8.juni  
e. Faglig profil i øst: 10.maj, EH 
f. Sponsorer: Intet nyt. 
g. Behov for flere kurser til kursister (Diskussion)? Udskydes til næste møde 
Diskussion af evt. oprettelse af fælles kursuskonto, som alle har adgang til i stedet for at bruge private konti ved 
arrangering af kurser. Alle skal så have adgang hertil. Diskuteres ved næste møde når LA er til sted.   

Ad.9 Nyt fra : 
h. DSOGs bestyrelse (EH, MS) 

DSOG regner med at EFU fortsætter og der er flere kandidater der vil stille op. Opgaven for EFU bliver primært at arrangere 
Efterårsmødet og hjælpe med at arrangere Forårsmødet. 
DSOG er kommet med 2 forslag til kontingent-nedsættelse: 1) nedsat kontingent for alle DSOG-medlemmer – dette bliver 
for dyrt. 2) nedsat kontingent de første 2 år man er medlem af DSOG, 1150,-kr i stedet for 2300,-kr, dette vil koste DSOG 
115.000 årligt og det har DSOG råd til. Vil blive fremlagt på DSOG’s generalforsamling. DSOG og FYGO vil stemme for 
forslag 2. 



 
i. Ansættelsesudvalget (MS) Der skal udpeges 2 nye landsdækkende medlemmer, 1 i Nord og 1 i Øst. 
j. Undervisnings- og uddannelses udvalgene Intet nyt. 
k. Efteruddannelsesudvalget (PB) Intet nyt. 
l. NFYOG (PHS) Intet nyt. 
m. Regionerne (Øst, Nord, Syd)  

Nord: NN har været til møde. Diskussion af om kursisterne får nok kirurgisk træning i fase 2. Kirurgiske færdigheder skal 
primært opnås i Fase 3, og derfor er tallene for hvor meget der opnås i fase 2 ok. Opmærksom på om udd.ansvarlige 
overlæger godkender intro.stillinger, hvor introlæger ikke har opnået alle kompetencer. Antallet af Intro-stillinger i forhold 
til Hoved-uddannelsesstillinger i regionen blev diskuteret. 
Øst og Syd: Intet nyt.    

n. Inspektorordning  (MS) 
Der har ikke været afholdt nogle inspektorbesøg. IK og MS skal på kursus i maj. Alle overvejer om de har lyst 
til at komme på inspektorkursus til efteråret. 

Ad.10 Eventuelt 
SL, MF og IK vil gerne have dækket udgifter til DSOG’s forårsmøde af FYGO. Da vi netop har sat 10.000,-kr af 
hertil, bevilges dette.  
 
Næste møde er d. 10 maj 2010  på OUH 
MOLS-internat d.11.-12.juni  
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