
 
 FYGO Bestyrelsesmøde 

 
Fredag d. 8.januar 2010 kl. 15.00-19.00 

                          Århus 
 
Referent: EH. 
Ordstyre: MS.  
Tilstæde: MS, IK, LA, EN, MLS, SL, LC, PHS, NN, KBP.     
 
 

Referent og ordstyrer vælges. 
Referat fra nov. 2009 godkendes. 

A) NFYOG social event juni 2010  
a. Pernille overtager ansvaret for kontakten til kajak Ole og er tovholder på arrangementet ifm. præ-NFOG mødet 

medio juni. Endelig planlægning genoptages efter næste bestyrelsesmøde i NFOG i marts. 
B) Diskussion af hoveduddannelseforløb – fokus 2010? 

 
A)Marie Storkholm informerer om at nye, unge læger,  medfører større behov for efteruddannelse i fremtiden. 
Fordelingen af ansøgninger falder fortsat meget skævt på landsplan. 

 
B)Der brainstormes over muligheder for kampagne til forbedring af uddannelsesmuligheder og op-erfaring for hoved 
og inro - Læger.  

a. 1) Kampagne om ”giv kniven videre”,  
b. 2) Ny-løn tillæg for supervision af yngre læger. 
c. 3)Revidering af målbeskrivelse for hoveduddannelsen er i gang i undervisningsudvalget. 
d. 4)Plakat til afkrydsning af overlægers supervisioner. (Louise) (afprøves på Skejby) 
e. 5)Marie prøver at synliggøre problemets størrelse via hoveduddannelses ansøgningerne. 
f. 6)”pris” til læge der giver operationerne videre, Annonceres på plakaten. 
g. 7)Slogan på hjemme side. Pol på DSOG og FYGO’s hjemme side. (Lotte) 
h. 8)Punkt på dagsorden på internat. 
i. 9)Elise og Lotte tager emnet videre i DSOG. 
j. 10)Sophie tager oplæg med til speciale specifikke uddannelses udvalg i 2.feb. 
k. Lotte taler med FYA og Louise taler med kirurgerne om hvad mere deres kampagnen indeholdt. 
l. Slogan på batchs 
m. Lotte er af DSOG udpeget som yngre medlem i vidderuddannelses gruppen under DSOG 

med henblik på påvirkningen af vidderuddannelsen 

C) Rekruttering 
a. SAKS, orienteringsmøder Louise arbejder videre, datoer mangler. 
b. Status plakat, folder, Marie arbejder med sagen, det besluttes at FYGO selv supplerer op til den 

reelle pris fra tilskuddet fra DSOG.  
c. Det diskuteres om et reelt problem er at der ikke er introstillinger nok. Sophie, Marie og Pernille 

tager problemet med til mødet i de respektive regionale vidderuddannelses råd. Elise og Lotte 
informerer videre til DSOG. 

d. FYGO håndbog, opdatering og  oplæg til fagligprofil udarbejdet af Marie diskuteres. Ikke alle i 
ansættelses udvalgene er enige i at ”det gamle point system” lægges ud. Bestyrelsen er enig om at 
pointene kan omskrives til et ide katalog som kan offentliggøres. (Marie udarbejder dette). Det 
diskuteres endvidere at  interview spørgsmålene fra øst med udlægges i ”pakken” på hjemmesiden. 
  

D) Kongresgebyr til organisatoriske kongresser (DSOGs forårsmøde og efterårs møde, 
NFYOG, FIGO) 



 
a. Kan FYGO give tilskud til/betale kongresgebyrer for bestyrelsen, hvor meget kan sættes af på årsbasis. 

Louise skaber overblik over økonomien til næste møde . Det diskuteres at fastsætte et beløb der kan deles 
mellem medlemmer der gerne vil med til Forårs og efterårsmøde og nordisk og internationale kongresser. 
Lotte laver et oplæg til generalforsamlingen. 

b. Det diskuteres og besluttes at lave et konkret økonomisk oplæg til evt. reduktion af kontingentet for 
FYGO/DSOG. Lotte udformer dette. 

 
E) Internat og GF 2010  

a. Lottes udkast til GF’s dagsorden gennemgås. 
Lotte udarbejder et  oversigt over hvad man får for sit medlems gebyr. 
Alle laver skriftlig rapport for året for deres ansvars område og sender til lotte mhp. formandens års rapport.. 
Det gennemgås hvem der er på valg. 

b. Honorering af undervisere, alle kontakter selv de undervisere, de har kontakt til mhp. hvordan de 
ønsker honorering. 

c. Krestian undersøger hvad prisen for sponsorernes deltagelse på internatet er.  aktuelt haves 5 
usikre og 1 sikker sponsor.  

d. Praktiske opgaver fordeles (lotte udsender liste) 
F) Status på efterårets/forårets kurser 

a. Klinisk Genetik: efterår Ø+V (KBP/SL, PT)  februar planlægges, Krestian planlægger dette. 
Akut neonatologi: Øst:(LC/EH) jan - aflyses. 
Faglig profil: Vest: dec. (MS) aflyses pga. af få tilmeldinger. arrangeres i øst til maj. 
Urogyn: (vest: MS+PS/ øst LC+MLS) Marianne Glavind, 17 marts. 
Sphincter: april/maj (øst: SL, PT vest: MS, NN) BK vil være ene-sponsor på dette kursus. 
Metaboliske sygdomme: maj/april (øst: SL, PT vest: NN,IK) 
G) Nyt fra : 

a. DSOGs bestyrelse : Lotte af DSOG udpeget til vidderuddannelses gruppen, og melder tilbage til 
FYGO’s bestyrelse. 

b. Ansættelsesudvalget : 7 ansøgere til 6 i nord, 17 i øst til 7 stillinger, endnu ingen udmelding fra syd. 
c. Undervisnings- og uddannelses udvalgene: det overvejes at reviderer målbeskrivelsen for 

hoveduddannelsen. 
d. NFYOG: Man søger efter en ny formand. 
e. Regionerne: Øst:  uddannelsesmøde planlagt. Nord: % nyt, Syd: obligatoriske kurser for introlæger 

påbegyndt, syd er involveret i forskningsprojekt og 2 phd’er udgået fra RH. 
f. Inspektorordning. Sidst i Esbjerg: dårlig rapport pga. manglende speciale læger og stort 

arbejdspres i afdelingen. 
g. Kasserne. Louise kontakter Jacob og bliver opdateret. 

H) Eventuelt 
Næste møde er d. 8. feb. 2010  kl. 16-20 på OUH.  
 


