Referat af FYGO Bestyrelsesmøde
Mandag d. 7.april 2008 kl. 16.00-20.30
OUH
Referentliste: JF, LA, PS, JD, MLS, TS, KB, UvZ, KP
Tilstede: PS,UvZ, KP, LC, KB, JF, JD, TS
Afbud: LA
Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
Ordstyrer: LC
Referent: KB
2. Godkendelse af referat fra BM feb.2008 samt GF2008
Begge godkendes med enkelte rettelser.
3. Konstituering af den nye bestyrelse
UvZ vælges enstemmigt som NFYOG medlem og fortsætter som organisatorisk sekretær.
JD fortsætter som kasserer. Medlem i Region Syd´s videreuddannelsesudvalg: PS. KP varetager
funktionen i Nord.
4. FYGO-listen (LC/UvZ)
a) Status: antal medlemmer, ind- og udmeldte (UvZ)
Stadig megen usikkerhed omkring antallet af medlemmer. Der enes om et møde med DADL
(Dragan og Pia) vedr. en endelig afklaring og en forklaring fra DADL på hele forløbet.
For FYGO: LC og UvZ.
b) Mulighed for nedsat DSOG-kontingent for FYGOs medlemmer/ Ens samlet kontingent til FYGO
Vi forsøger støtteordningen det næste år. Dette blev vedtaget på GF. Såfremt dette ikke giver nok
indtægter på kontingentsiden, må vi genoptage diskussionen mhp. evt nedsat DSOG kontingent
eller fælles kontingent for alle medlemmer af DSOG.
c) Økonomisk komp. fra registreringsafdelingen?
Der mangler mindst 30.000 kr fra medlemmerne pga DADL´s registreringsfejl. Der skrives et
oplæg til DADL.
5. GF 2008
a) Evaluering af kursus og GF
Generelt gode evalueringer. Ønsker om færre punkter og mere obstetrik. Henviser til tidl. udsendte
evaluering. Meget positive meldinger om kursusstedet.

Næste: Husk præsentation af bestyrelsen. Præsentation af de, der stiller spm. Bedre afgrænsning af
emnerne til foredragsholderne inkl. tid. Samt informere om, tiden indebærer 5 min til spm. Evt
mindre baggrundsviden. Differentieret evalueringsskemaer til næste år.
Næste år forsøg på ”mere fest” bagefter. Der bookes på Dalum til næste internat.

b) Sponsorer
Generelt tilfredse sponsorer. Enkelte forhåndstilmeldinger til næste år. Meget positive over at blive
ringet op. Må for fremtiden ikke være til stede i selve salen, men udenfor. Bør stå samme sted, som
”kaffen”. Sponsorerne skal opfordres til at melde hurtigt tilbage vedr. overnatning.

6. Hindsgavl 2008
a) Oplæg om FYGOs økonomi og vedtægtsændring, medlemsstatus, fremtidige løsninger (LC)
Lille oplæg om økonomien: Budget + regnskab – sammenligning 2006 og 2007
Informere om støtteordningen og forhåbninger (100-150 støttemedlemmer) + alternative
løsningsmodeller på sigt. Underskudsgaranti på 25.000.
b) FYGO Prisen 2008
UvZ køber ind, læser op og uddeler. Evt oplæg ved Søren Brostrøm vedr. FYGO´s historie.
7. Nyt fra :
a) DSOGs bestyrelse (LC/KB)
DSOG er velvillige overfor en underskudsgaranti på 25.000. VUG (obligatorisk
videreuddannelse for speciallæger) og DAF (DSOG´s arbejdsgruppe for Forskning) blev
diskuteret. Bliver præsenteret til GF.
Reklamer på hjemmesiden har ikke givet noget endnu.
b) Undervisnings- og uddannelses udvalgene (MLS)
MLS opstilles til Hindsgavl til UU. Temadag om undervisning på OUH d. 29/5 2008.
c) Efteruddannelsesudvalget (TS)
Der er møde i morgen.
d) Vurderingsudvalget (JF)
Stillingerne er endnu ikke slået op – formentlig d. 17/4.
e ) NFYOG (JF)
Intet yderligere siden GF.
f ) Regionerne (Øst, Nord, Syd)
Øst: Det har været lidt vanskeligt med fordeling af kursusstillinger i region Øst. Det drøftes
igen til næste Videreuddannelsesrådsmøde d. 29/4.
Nord: Kursisten i Thisted er blevet flyttet til Viborg pga. manglende uddannelsespotentiale i
vagterne. Møde d. 6/3: Lars Høj fortalte om laparoskopikurserne i Nord. Man diskuterede, om
det kunne anvendes til ”frasortering” af kursister. Dette er dog ikke oplægget i øjeblikket.

Herudover diskussion vedr. kirurgiens placering i hoveduddannelsen. Forslag om ændring:
Start på kirurgi og herefter kun gyn/obs. Pt. ingen ændring på vej.
Oplæg om placering af de ekstra H-forløb udarbejdes af Gitte Eriksen. Horsens er kommet
med i region Nord.
Syd: Der er udskiftning i udvalget. Pernille overtager posten.
8. Bestyrelsesinternat Mols 2008
a) Idéer til næste års fokusområder
6.-7. juni: Fokusområder: Vedtægter (barselsregler, indkaldelse til GF), Kurser + Internat, Fil
til nye FYGO medlemmer + opskrifter til kurser/GF/sponsor osv, økonomi.
b) Praktiske opgaver (mad, drikke, spil, div.)
Aftales næste møde
9. Status på forårets kurser:
a) Gyn.infektioner
I øst afholdes mødes d. 21/5. Og der er snart en dato på vej i vest.
Mht blødningsforstyrrelser i Århus d. 28/4 forsøger PS+UvZ at hjælpe KS.
10. Nye sponsorregler
Der er kommet en udmelding fra ”Nævnet for selvjustits”. KP har kontaktet nævnet mhp.
specificering af forholdsreglerne. De vil gerne kontaktes, når der er givet tilsagn fra en sponsor
(tilsendes kursusprogram, hvor det også er nævnt, hvem der er sponsor). Det er usikkert, om det
finansieres af brugerbetaling. Ligeledes forlyder der ikke noget om sagsbehandlingstiden. KP
følger op på spm. fra bestyrelsen.
11. Eventuelt
a) Inspektorbesøg
Glostrup d. 30/1: UvZ: Klar forbedring ift sidste besøg
Viborg d. 31/3: KB: Velfungerende afdeling og meget fokus på de uddannelsessøgende. Stor
tilfredshed blandt de uddannelsessøgende. Dog mangler der en introlæge og der er pt. meget
overarbejde.
Roskilde d. 15/4: KP (rapport til næste møde)
Hillerød d. 16/5: JD
Randers d. 19/5: CRL
Herning d. 30/5: UvZ
Kolding: KP dato?
Silkeborg: LC dato?
Horsens: LC dato?
Svendborg: KBP dato?
Haderslev: KBP dato?
LC kontakter Bente Frederiksen.

b) Mødedatoer: 26/8 kl. 16, 29/9 kl. 16.
c) Diskussion vedr. afholdelse af møder – flytning til Jylland? Det besluttes enstemmigt at holde
møderne i Odense og evt. at afholde 1-2 telefonmøder pr. halve år.
Næste møde er 5. maj på OUH. kl. 16-20.30/LC

