Referat af FYGO Bestyrelsesmøde
torsdag d. 24.september 2009 kl. 16.00-21.00
OUH
Referentliste: SL,EH, NN, PB, IK, KB, PS, MLS, LA, LC, MS,
Ordstyrerliste: LA, LC, MS, SL, EH, NN, PB, IK , KB, PS, MLS,
Afbud: LA, NN, MLS, KBP, SL, PB
Tilstede: LC, MS, EH, PS, IK

Dagsorden:
1. Valg af referent (LC) og ordstyrer (LC)
2. Godkendelse af referat fra august 2009
Godkendt.
3. Gennemgang af handlingsplan 2009-10
De enkelte punkter gennemgås. Det diskuteres hvilke punkter vi kan tage op på GF.
Internat og GF 2010
Lokaler (v SL, NN, KBP)
Internatet bliver på Vejlefjord. Mangler at forhandle middagen på plads (KBP).
b.
Status undervisere (Alle!!) Status fra Sofie..
c.
Der er arrangeret underholdning efter middag (LC), afsluttende taler (NN).
d.
sponsorer (MLS) Ikke tilstede
a.

4. Status på efterårets/forårets kurser, orientering
a.

b.
c.

Efterår09:
• Gyn Ultralyd: oktober Øst: MLS, SL 26.okt, Vest (MS) 30.sept; på plads, god tilmelding,
• Klinisk Genetik: udsættes til dec/jan Ø+v (KBP),
• Akut neonatologi: Øst: nov (LC, EH), Vest: nov. (IK, NN),
• Faglig profil: Vest: dec. (MS),
• Samarbejde m FYA om kursus i efterår 2009 16.nov.
Forår10:
• Urogynkursus (vest: PHS, Øst: MLS, LC i feb) i støbeskeen. Marianne Glavind behjælpelig i både
øst og vest
Sponsorer (MLS) , Karl Møller Beck har foreslået sponsorer til gyn UL kursus.
Der enes om at tilmeldte til FYGOs kurser får penge retur, hvis de melder fra inden sidste tilmeldingsfrist. Folk
skal selvfølgelig have penge retur for aflyste kurser.

5. Medlemskontakt
a.

Flyer (SL), er i trykken. Mailinglisten er i værk. Vi forsøger at ligge et diskussionsoplæg om tidlig subspecialisering ud på
facebookgruppen for at høre medlemmernes mening.

6. Rekruttering
a.
b.

c.
d.

SAKS, orienteringsmøder mm (LA) planlægges i nord til efteråret og i syd/øst i foråret. DSOG giver tilskud.
Status plakat, folder: Tilbud på 10.000 er for meget. Vi skal bruge plakater i 3 A2, A3 (50stk), samt nye
postkort (300stk), ca 5000kr. Vi prøver selv at finde billeder. Vi kan evt bruge nogle af billederne fra FYGOs
oplæg. Billederne skal vise operation, akut situation, samtale/gravid/UL, rejse), blåt farvetematema. MS taler
med sin AD’er og melder hurtigt tilbage.
Karrieredage. Aflyst i nord pga manglende tilslutning. Fælles oplæg sendes rundt igen (MS).
FYGO håndbog/uddannelse. Kapitel om uddannelse, ansøgning og point skal revideres… i stedet skal der stå
noget om faglig profil, eks. på CV, samtalevejledning. Oplæg v MS. Der skal være mere konkrete forslag til
idékatalog over kompetencegivende aktiviteter og gode tips og tricks Fx tidlig i gang m forskning. Desuden

listen over godkendte kurser. Det endelige udkast skal ind over AU før det ligges på hjemmesiden. LC skriver
til Peter om sletning af gamle oplysninger. Alle ser hjemmesiden igennem til næste møde, kommer m forslag til
hvad der skal stå på den nye side..

7. Kongresgebyr til organisatoriske kongresser (DSOGs forårsmøde, Novembermøde, NFYOG, NFOG,
FIGO, FYGOs GF)
Det diskuteres hvorvidt FYGO kan give tilskud til/betale kongresgebyrer/ rejse for bestyrelsen, hvor meget kan sættes af på årsbasis
(LA)? Hvad betaler DSOG (novembermøde + forårsmøde kursusgebyr). Tages op igen på senere møde. LA ser på økonomien.

8. Diskussion om uddannelse
Forud for UUs temadag d.6.nov. om subspecialisering.
MS, IK regner med at deltage. FYGO går ikke decideret ind for tidlig subspecialisering. Hoveduddannelsen bør ses som
en indføring i hele specialet, særlig nu hvor kursisterne kommer med begrænset gyn/obst. erfaring forud for
hoveduddannelsesforløbene. Samtidig er det vores opfattelse at det er bredden i vores speciale der fanger mange YL.
FYGO synes derimod det vil være en fordel at individualisere hoveduddannelsen gennem mere specifik
karrierrevejledning undervejs, så den uddannelsessøgende fokus rettes mod enten obst. eller kirurgi. Dette bør bl.a. ske
gennem feedback på det klinikske arbejde og 360 evalueringen.
Der bør være mere åbenhed om interkollegial kritik, så vi bliver bedre til at evaluere hinanden.
.LC laver diskussionsoplæg til facebookgruppen.

9. Nyt fra:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

DSOGs bestyrelse (EH, LC), DSOG vil gerne give tilskud til FYGOs rekrutteringsarbejde (herunder orienteringsmøder og
plakater). specialistudd for jdm kan blive et problem for de yngre læge mhp erhvervelse af færdigheder som fx cup
anlæggelse (DSOG enige). SST lægger igen op til MOM, vi synes stadig ikke det er en god idé.
Ansættelsesudvalget (MS): Intet nyt
Undervisnings- og uddannelses udvalgene (MLS): FYGO vil have lov til på generalisert form at diskutere evt
problematiske uddannelsesforløb så længe de ikke bliver taget op som personsager.
Efteruddannelsesudvalget (PB), ikke til stede.
NFYOG (PHS), møde d. 10.okt, hvad er fremtiden for NFYOG? FYGO vil gerne være behjælpelig med socialt
arrangement i forbindelse med præseminar i juni 2010.
Regionerne (Øst, Nord, Syd):
•
Nord: positiv for tiltag i FYGO m rekruttering, Udd.program for H-læger meget forskellige i de forskellige
blokke. Behov for revision og oprydning i udd.programmerne, så alle programmer følger målbeskrivelsen evt
kun indeholdende de afd.specifikke forskelle og programmer. De skal være mere overskuelige for den
uddannelsessøgende, med klart definerede krav.
•
Syd: møde d.25.9. bl.a. om lap sim projekt. Planer om udd.dage for introlæger. Rekruttering
•

g.

h.

Øst: ikke det store behov for rekruttering i øst. Mange ansøgere.

Inspektorordning, Esbjerg (LC) 7.dec. , Skejby 15. dec, Herlev (KBP) forår 2010, kursus: 27+28 okt, MS
maj, IK marts
Kasseren (LA) udsættes, ikke tilstede

10. Næste møde d. 29. oktober 2009, tlf.møde kl 20. på skype (IK arrangerer)
11. Eventuelt

