
 
Referat af FYGO Bestyrelsesmøde 

 
mandag d. 8.februar 2010 kl. 16.00-21.00 

OUH 
Referentliste:  NN, PB, IK, KB, PS, LA, MS, SL, EH, 
Ordstyrerliste: SL, EH, NN, PB, IK, KB, PS, LA, MS,      
 
Dagsorden: 

1. Valg af referent og ordstyrer:  
NN og SL 
Fraværende: LA, MLS, LC,KB. 
Tilstede: IK, PB, PS, MS, NN, EH, SL. 
 

2. Godkendelse af referat fra januar 2010. 
Rettelse: LC er udpeget af DSOG til videreuddannelses gruppen som yngre læge repræsentant. 
  

3. Kampagne 2010: Giv kniven videre… 
a. Respons fra DSOG, Poll (Har du superviseret en kollega…)  (EH) 
b. Feedback fra YDK (LA) og FYA (LC) 
c. Slogan, badges mm. Hvad vil vi? 
d. Plakat (LA) og følgebrev til afd. (ordlyd, hvem skal det sendes til?)  
e. Opfølgning/præmier 
f. Info. I blad/på hjemmeside 
g. Oplæg på internat/GF 
Punkt 3. i dagsorden bliver kort drøftet, men springes over til efter internat pga. tidspres d.d.   

4. Rekruttering 
a. Opfølgning på rekruttering af I-læger til H-forløb:  

rekruttering er ikke et problem i øst, da man har to I-læger pr. H-forløb. Problemet er størst i vest og nord, 
problemet diskuteres i følgegrupperne syd og nord, Marie og Pernille S vil vende tilbage med tanker og ideer fra 
følgegruppe møderne.  

b. Nyt fra SAKS:  
Intet nyt fra SAKS, LA ej tilstede.  

c. Status plakat, folder:  
Udkast er modtaget pr mail fra MS, denne bliver fremvist og vurderet, nogle af billederne skal ændres heriblandt 
billede med kommunikation, vi kunne spørger Birgitte Bruun om evt. billeder fra hendes periode som læge i 
Indien. NN tager kontakt til Birgitte Bruun Nielsen. 
Vi skal bruge en god håndterlig plakat til specialernes dag, og plakater til reservelæge kontorer rundt i landet. 
Marie arbejder videre på udkast.    
 

5. Regnskab og Budget 2009/2010 (LA) 
a. Gennemgang af regnskab og Budgetforslag 2010  

i. Hvad kan sættes af til tilskud til kongresgebyr til organisatoriske kongresser (DSOGs 
forårsmøde, NFYOG, NFOG, FIGO) - Oplæg på GF (hvem?).  
Enighed hos de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer om et budget forslag på 10,000 kr. til brug for 
betaling af kongresser for bestyrelsesmedlemmer, da vi betragter det som en vigtig del af vores opgave 
som FYGO’s bestyrelse at repræsentere vores medlemmer til diverse kongresser og DSOG’s møder. 
Man stræber efter at søge gebyrer hos stamafdelingen, så vidt det er muligt! 

ii. Hvad skal sættes af til kampagner (rekruttering og giv kniven videre): 



 
Bestyrelsen forslog et budget på 10,000 kr. plus evt. støtte fra DSOG.  
Regnskab og budget sendes pr. mail af LA til hele bestyrelsen senest den 12.02.10, vi aftaler denne 
gennemlæses og drøftes på tlf. møde tirsdag den 16.02.10 kl. 20.30.  

6. Internat og GF 2010  
a. GF, dagsorden 

i. Beretninger fra Udvalg og formandens/bestyrelsensberetning:  
Alle har sendt beretning. Bliver sat på hjemmeside.   

ii. Tilhørsforhold til DSOG v EH eller alternativt:  
iii. Mandat til at gå videre med forslag om reduktion af kontingent, hvis medlemmerne føler behov.  

–Afstemning på GF? 
Oplæg på GF v LC/EH   

b. Honorering af undervisere. SL vil kontakte Kristian og de vil finde ud af, gaver evt. spisning og overnatning 
af undervisere til internat. 

c. Sponsorer (MLS): Enighed om at vi ikke ønsker lokale stillet til rådighed af sponsorer. Opdate på sponsorer 
med tlf. og kontakt, dette vil Pernille tage sig af. 

d. praktisk … er alt på plads (musik, champagne til ny best.?): to do liste rettes. Vi aftaler kontakte Kristian, er der 
købt vin til undervisere, har vi musik anlæg til festen og må vi tage alkohol med.   
 
GF og Internat er gennemgået punkt for punkt, diverse opgaver er uddelt, ´`to do liste`` er gennemgået, SL kontakter KB 
medhenblik på indkøb af gaver til underviser. Rettelser er sat på program for GF og internat af IK, hvorfor disse ikke skrevet 
i referat. 
 

7. Status på efterårets/forårets kurser 
a. Klinisk genetik: aflyses. Må tages op på et andet tidspunkt.   
b. Urogyn: (vest: MS+PS, øst LC+SL), Marianne Glavind feb/marts, Program i vest afsendt til Peter Secher, 

tilmelding kommer på 17 marts. 
Sphincter: april/maj (øst: SL, PT, vest: MS, NN): planlægges i april måned af Pia og SL, vest: MS tager 

kontakt med KMB.  
Metaboliske sygd: primo juni i øst SL, PT, vest: NN har kontaktet afdelingslæge Lone Storgaard og Per 

Ovesen dato forslag 8.juni stort set samme program som i vest.  
c. Faglig profil i øst (EH): midt i maj.  
d. Sponsorer (MLS), SL kontakter MLS får en liste over sponsorer og kontakt personer, PS vil gerne have listen 

og kontakte disse ved akutte problemer ved internat i marts. 
e. Behov for flere kurser til kursister:  

Vi drøfter vigtigheden af behovet for kurser for de ældre kursister og yngre speciallæger. Mål for kommende 
bestyrelses år er arrangering af sådanne kurser. Forslag: 1. Karrierevejledning, 2. ny som bagvagt og hvad så?? 
3.laparoskopi/åben kirurgiske kurser evt. medbragt video til disse kurser og evaluering.  4. kommunikation.  
5. Ekspert forløb, hvad er det, hvornår, hvordan og hvorfor? 6. Vulva  
Disse forslag Drøftes yderligere efter internat.   

8. Nyt fra: 
a. DSOGs bestyrelse (EH, LC): Man arbejder på arrangere forårsmøde, map of medicine drøftes fortsat, og DSOG har 

generelt imod MOM, da vores guidelines er virkelig gode.  Efteruddannelsesudvalget behovet for flere medlemmer her og 
dets fremtiden for denne er blevet drøftet, vi håber fortsat på flere nye folk her.  

b. Ansættelsesudvalget (MS): 17 ansøger i Øst, alle stillinger besat her. I nord blev 2 stillinger besat og, 4 stillinger gik til 
kvalificerede ansøger som er på barsel. 3 stillinger ubesatte og man har lavet genopslag, og man har 9 ansøger til disse.  
Forsat positivisme for den nye ansættelses procedure, hvor problematiske uddannelses forløb synliggøres af samtaler. Man 
tilbyder afviste ansøgere relevant karrierevejledning.  

c. Undervisnings- og uddannelses udvalgene (MLS): Ændringer til målbeskrivelse og forslag hertil skal sendes til 
uddannelsesansvarlig overlæge på stamafdelingen.  

d. Efteruddannelsesudvalget (PB), tema dag, PCOS november i Norge. 
e.  NFYOG (PHS): Man mangler fortsat præsident, novonordisk har meldt fra til prækongress symposium, man arbejder på at 

løse problemet.   



 
f. Regionerne (Øst, Nord, Syd): Negin Deltager på MS vegne den 5 marts i Nord. Øst drøftelse af *give kniven videre* 

mange gode ideer som vi skal arbejde på i det kommende år og tage med tilbage som forslag og ideer til regionsmøderne.  
g. Inspektorordning: Skejby har haft inspektor besøg.  

9. Eventuelt 
 
Næste møde er tlf. møde tirsdag den 16/02.10 kl. 20.30. 
Herefter internat d. 11.+12.marts 2010 på Vejlefjord hotel.  
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