FYGO bestyrelsesmøde onsdag d. 13/12 2006.
Til stede: ME, PS, CRL, KB, CDP, KS, AWL, TD, JD, MS
Referatliste: PS, TD, ME, CDP, KB, KS, MS
Afbud: JD.
1. Referent: MS
2. Godkendelse af referat fra BM oktober 2006: Godkendt uden kommentarer
3. Hvad sker der i
a. DSOG’s bestyrelse: CDP forhørte DSOG om ok, vi går videre med sponsoraftale –
ok for dem. DSOG har været i SST til snak om akutbetjening og
specialeplanlægning. Nyt møde med SST slut januar. DSOG har lavet høringssvar til
SST om dimensionering af speciallægeuddannelsen. Estimeret vi skal have
yderligere 7 hoveduddannelsesforløb om året udover de 26, vi har nu. CDP
informerede om problemstilling på Glostrup – Region Øst er informeret. Opråb fra
yngre pædiatre om nedlæggelse af pointsystem – og opstart af noget andet. De
gynækologer, som sidder i DSM, bliver gjort opmærksomme på det. BM på fredag.
b. Uddannelsesudvalget: AWL – samlet 7/12 til temadag for kommende og tidligere
delkursusledere til forskningsmodulet. God dag – kom langt i planlægningen. 3
dages basiskursus i universitetsregi på tværs af specialerne – de resterende 6 teori
dage byder vi som speciale ind på. Herudover 10 dage til projekt og 1 dag til
fremlægning/evaluering. Formentlig bliver det sådan, at der udbydes kurser fra
forskellige specialer. Nyt forsøg gøres på at få kurset tilbudt også til ph.d.er og
dr.med.’er i alle regioner.
c. Efteruddannelsesudvalget: Godt novembermøde med 110 deltagere. Meget positivt
med det store fremmøde.
d. Vurderingsudvalget. Har ikke modtaget de nye ansøgninger endnu. Har ikke hørt
noget om evt. nye pointregler.
e. NFYOG. Seminar i maj kommer til at ligge i Kbh. FYGO bestyrelsesmedlemmer
plejer at få deltagergebyret dækket af FYGO ved deltagelse. CRL har sammen med
Bent Ottesen lavet programforslag til træningssession til NFOG kongres i Island; vil
sende cc til NFOG’s videnskabelige komite ved Tue Brynjorf.
f. Regionerne. Møde i region øst 4 januar. TD kan ikke deltage, CRL overvejer
deltagelse. Region Midtjylland vil gerne have et rådgivende udvalg med deltagelse af
yngre læge; det bliver KS. ME overtager Dorthe Stærk’s post i følgegruppen for
Region Nord; CDP giver besked videre om det. Møde i region syd 17 november,
hvor der primært blev talt om dimensioneringsplanen. Måske 2 hoveduddannelses
forløb mere til Syd, som mener, de kan have svært ved at efterkomme det – dette er

accepteret på landsplan. Opmærksomhed på, at folk ikke skal genansættes i Istillinger; de skal gå til folk der ikke tidligere har haft I-stilling. I region Syd er det
under ½ af dem, der har været i I-stilling, der går videre i specialet. Nogen har svært
ved at rekruttere vejledere og få dem uddannet. Forslag fra PKL’erne, om at de tager
ud på afdelingerne og laver uddannelsesforløb der.
4. ENTOG 2006 – evaluering. Bred enighed om det gik godt, og at deltagerne virkede tilfredse
og glade. 30 evalueringer er indkomne – 1/3 fra mødet, ¼ af exchange-deltagerne.
Evalueringerne generelt gode; dog ønskede flere mere tid til at snakke med EBCOG
repræsentanterne. Enkelte exchange-deltagere synes, der var arrangeret for lidt socialt, og at
de faglige udfordringer ikke var store nok. Enighed her, om at lørdagens generalforsamling
kunne være planlagt og styret bedre. Desuden skulle det, der skulle stemmes om, være
fremlagt på nettet min. 14 dage inden.
5. Status kursusplan. MS og KB går videre med koagulationskursus i Øst, JF har arrangeret
kursus i vest (deadline til bladet 5 januar 2007). AWL og JD har arrangeret kirurgisk kursus
i vest i januar. Der er forskel på udgifterne til forplejning i øst og vest; vi skal bare holde øje
med at kurserne primært bliver ved at give overskud. Hvis FYGO bestyrelsesmedlemmer
underviser, skal de selvfølgelig have vin-gave for deres anstrengelser som alle andre.
6. FYGO internat og GF 2007. 5-6 tilmeldte til internatet indtil videre. Forhåndsbestilt til 65
personer, hvilket vi holder fast i indtil videre. CDP laver internatprogram færdig og
rundsender det. Kan herefter sendes som reminder til foredragsholderne. PS sender ud på
mailinglisten. Jens spørger Puk mht. dans. PS tager sig af at sende indlæg om FYGO prisen
til bladet. ME har haft lidt besvær med at få sponsorerne i tale; har flere ansøgninger ude p.t.
7. Hængeparti mht. FYGO håndbogen. KS og CRL færdiggør deres kapitler.
8. Regnskab 2005. KB laver papirerne færdig og sender dem til Skejby til underskrift hos
revisorerne. Hvis sponsorerne skal bruge CVR-nummer, giver vi dem DSOG’s + deres
kontonummer, så overfører Thea pengene til os.
9. Inspektorbesøg – status. KB var i Esbjerg i går med Lisbeth Elving og Charlotte Wilken.
Forholdene var blevet en del bedre siden sidste inspektorbesøg. Ny uddannelsesansvarlig
overlæge. Der skal strammes op på antal operative indgreb til de uddannelsessøgende! Skal
måske fokusere på individuelle udannelsesplaner + være sikker på de uddannelsessøgende
kan deres kompetencer, når de får deres underskrift. CRL var i Kolding i sidste uge. Sidste
besøg var i 2004 – ingen af de kritikpunkter, der blev nævnt den gang, er blevet ændret. Kun
en AP læge tilstede af uddannelsessøgende. Inspektorevalueringen var lidt blandet – men det
er et forholdsvist nyt fænomen. Gået godt indtil for nyligt. Besøget og evalueringen dog
præget af at kun en udd. søgende tilstede. PS’s besøg i Holbæk i dag aflyst, udskudt til d. 28
februar.
10. BM 12 januar og 28 februar.
11. Evt.
a. Sponsormøde møde i marts 2007 – det planlægges gennemført i løbet af 1 kvartal.

b. Datoer for FYGO GF 2008. CDP har rykket datoen for GF og internat 2008 til
27+28 marts 2008 hos ledernes (først bestemte datoer viste sig at være påsken).
c. Julefrokost : Vi starter med BM kl. 15.30 for et kort bestyrelsesmøde. MS og CDP
bestemmer noget mad.

Odense d. 13 december 2006
Marie Søgaard

