FYGO BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 9/1 2006 kl. 15.30
Tilstede: AP, TD, CRL, MS, CDP, JD, JL, KB, PR, PS, AWL
Referat:
Ad 1: Valg af referent: KB
Ad 2: referat fra mødet d. 14/11 2005. Enstemmigt godkendt.
Ad 3: Hvad sker der i:
a) DSOG:
a1) Der har været ytringer fra enkelte medlemmer fra DSOG vedr. FYGO´s politiske funktion og
indflydelse. Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt FYGO er for passiv i.f.m. profilering og politisk
standpunkt (CDP). FYGO er dog ikke enige i kritikken, men vil gerne diskutere det yderligere.
a2) M.h.t. ENTOG mødet i november sender vi ikke nogle til exchange i år. Dette plejer normalt at
blive sponsoreret af DSOG. FYGO vil dog ansøge DSOG om det vanlige beløb mhp finansiering af
fredagsmødet.
a3) DSOG forårsmøde 5.-6. maj. FYGO regner med at møde talstærkt op og præsentere et indlæg
om ENTOG.
a4) DSOG varsler kontingentforhøjelse. Omkring kr. 200 pr. næse. Der er ikke interesse for at
differentiere kontigentet for DSOG og FYGPO medlemmer i DSOGs bestyrelse.
b) Uddannelsesudvalget:
b1) Forskningstræning: Man har fra øst sendt et udspil, der er blevet kommenteret fra de forskellige
organisationer. Fortsat bekymring vedr. udelukkelsen af phd og dr. med. UU har arbejdet for et
specialespecifikt forslag for forskningsmodulet; dette blev afvist i første omgang men tanken er
endnu ikke opgivet. Endvidere vil man fra UU fortsat forsøge at arbejde for at alle tilbydes modulet,
også dem med phd eller doktor grad, idet det ser ud til at Ph.d og dr.med. ikke får tilbudt modulet i
region Øst og Nord. I region Syd tilbydes alle hele kurset. Modulet skal udmunde i deltagelse i et
projekt, f.eks. udformning af guidelines og kvalitetssikring på afdelingerne – til dette er der
beregnet 10 dage. En stor del af problemet m.h.t. arbejdet med forskningstræningen er, at der sidder
udvalg i hver region, der arbejder med udformningen af forskningstræningen (AWL). Man
diskuterer hvorvidt vi er enige i at modulet skal tilbydes alle. Spørgsmålet er, om man som kursist
har mere brug for klinisk dagtid (AP). FYGO´s holdning er, vi støtter arbejdet med
forskningstræning, og ønsker det bliver specialespecifikt og alle kursister bliver tilbudt det samme
kursus. Herudover ønsker FYGO en ensretning for de tre regioner. AWL laver et udkast til
skrivelse/udtalelse fra FYGO.
b2) Temadag vedr. uddannelse. Alle med uddannelsesinteresse opfordres til at deltage. Emnet er
motivation af vejlederen og orientering om forskningstræning. D. 31. august (evt. 30/8) i Odense
(AWL).

c) Efteruddannelsesudvalget:
Status for november mødet, der blev en stor succes med 120 deltagere og et overskud på kr. 50.000.
Næste års møde bliver sidste weekend i november 2006. Der er ønske om at flytte mødet fra Herlev,
da flere synes, det er for langt væk. Der er på nuværende tidspunkt problemer med at finde et egnet
sted under hensyntagen til pladsproblemer og økonomi (CRL).

d) Vurderingsudvalget:
Intet nyt siden referatet. Ansøgerne er blevet gode til at udfylde skemaerne , hvilket letter arbejdet
for udvalget (JL). Der har været spm. vedr. pædagogisk kursus (PR). Denne gang (nov 2005) var
sidste runde for at søge om point for dette kursus. Herefter skal det være på et højere niveau, men
der findes ikke specifikke retningslinjer. Man kan rette direkte henvendelse til Ditte Trolle vedr.
disse spørgsmål og evt. bede om en forhåndsgodkendelse (JL). PR skriver til Ditte Trolle vedr.
”forretningsgang” fremover. I region Nord kan man blive kaldt til samtale uden at kende sine point
(JD), hvilket er højst utilfredsstillende. FYGO vil kontakte Region Nords sekretariat og henstille til,
dette ændres (CDP). Gitte Eriksen opfordrer FYGO til at bede vores medlemmer om at skrive bedre
motiverede ansøgninger. Vi er ikke gode nok til at sælge os selv og gøre opmærksom på vores
kvalifikationer og kompetencer. Problemet er, den motiverede ansøgning kun læses af
ansættelsesudvalget og medlemmerne ikke har fornemmelsen af, om den har betydning eller ej.
Herudover er det kun i Region Nord, man bliver kaldt til samtale. Der er fra FYGO forslag om at
skrive et lille indlæg til hjemmesiden om dette ønske, da den motiverede ansøgning kan have stor
betydning ved point-lighed. Man kunne evt. inddele den efter de 7 lægeroller.

e) NFYOG:
Arbejder på aktiviteter i forbindelse med NFOG-kongressen i maj i form af et prækongres
symposium, indlæg på NFOG-symposiet og et socialt arrangement (MS).
f) Fra regionerne:
Nord: Gitte Eriksen er blevet postgraduat klinisk lektor efter Susanne Nøhr.
Syd: PR går ud af FYGO til næste GF. PR er blevet indstillet til at blive koordinerende klinisk
lektor. Er herudover blevet bedt om at være formand for det specialespecifikke udvalg. Anne Mette
sidder for FAYL. PR sidder for FYGO. Det er endnu uvist om PR kan sidde som formand uden at
være FYGO medlem, PR vil undersøge sagen..
Øst: intet nyt

ad 4)
Internat kurset:
a) Søren Brostrøm har sagt ja til at være dirigent.
b) Alle har sendt programmet til de respektive foredragsholdere og har afklaret honorering.
c) Honorering er kr. 600,- i vin. PR køber vin.
d) Beretning fra formanden om året, der gik. Herudover emner til diskussion??. Forslag om, en
liste, der afklarer, hvilke kurser, der giver point (CDP + JL) Pga tidspres afsættes kun tid til
spm. vedr. beretningen. Det skal nævnes, der er brugt lang tid på forskningstræning. Gerne
input til relevante emner. ENTOG mødet skal præsenteres.
e) Indlæg/reklame for NFYOG

f) Valg: PR går af. AP og CRL er på valg (AP+CRL genopstiller) To bestyrelsesposter, DSOG
kandidat og vurderingsudvalget. CDP laver stemmesedler.
g) FYGO prisen – der er sendt oplæg til DSOG bladet. Der laves en plakat (PS)
h) Der er indtil videre 3 sponsorater. Pris for ikke-medlemmer kr. 2000,i) AP laver kopi af program, sørger for evalueringsskema og stemmesedler. PR laver
deltagerliste og kursusbeviser/kvittering. PS sørger for navneskilte. KB refusionsskema til
undervisere. Forhåndsgodkendelse af program.

Ad 5)
Status for kursusplan forår 2006:
a) 7. marts: Kursus om farmakoterapi til gravide. AP sørger for lokaler. Der er sendt oplæg til
bladet.
b) Onkologikursus: JD – blev aflyst pga tidspunktet. TD/CRL – april/maj/sept el. okt? 3
sessioner??
c) Blødningsforstyrrelser – april/maj PR
d) Anæstesikursus for gynækologer og obstetrikere - feb PR

Ad 6)
Status for økonomi 2005
Budgettet holder nogenlunde. Der er et underskud på ca. 55.000. Herved reduceres FYGO´s
egenkapital med de budgetterede kr. 60.000 til ca. kr. 150.000. Kontingentet fastholdes indtil
videre, men punktet skal rejses på GF. Varsling om forhøjelse på kr. 100. Problem med DSOG´s
forhøjelse af kontingent samtidig.
Budgettet mailes ud med referatet.
Ad 7)
ENTOG 2005/2006
a) MS gennemgik mødet i Barcelona. Emnet var kønsfordelingen i faget og problemer med
rekruttering til faget i fremtiden.
b) Forslag til middagen ENTOG 2006; Ikke så fint et sted, musik efter middagen. Undgå
egenbetaling.
c) Lørdagsmødet var for langt. Beretningerne fra de nye medlemslande bør rykkes frem og
afstemningen planlægges til sidst i programmet.
d) AP sender et revideret brev til alle afdelinger.
e) CDP: Ferring stiller lokaler til rådighed og sponsorerer let frokost.
f) CAB INN skal tilbydes at stå som billigste overnatningsmulighed og give mulighed for
forhåndsbestilling.
g) Transportmuligheder (3-dages kort evt med navneskilt)
h) Sponsor for middag kan tilbydes en stand, men kan ikke få et oplæg, da der ikke er tradition
for dette.
i) Tivoli kan evt være mødested for mødet torsdag. Hvis de vil sponsorere indgangen.
j) Lokaler til festen: TD spørger vedr. Roklubben i Svanemøllen.
k) Program til mødet – 360 graders evaluering. Udkast til programmet laves til næste møde i
februar.
l) PAYPAL koster et lille gebyr (0,5 euro + 1/2 procent).
m) Dato til ENTOG møde primo april – 5/4 2006 kl.10.00

Ad 8)
Inspektorårsmøde
CRL og TD deltager d. 2/2. JD skal på inspektorkursus.
Inspektorbesøg: Sønderborg (TD), Hjørring (KB), Hillerød (JD)
Ad 9 og ad 10)
Se under tidl. punkter.
Ad 11)
NFYOG
Der betales transport og en overnatning til NFOG kongressen samt deltagergebyr.
Ad 12)
Eventuelt:
Næste BM 27/2 2006 på OUH.

På bestyrelsens vegne
Kathrine

