
 
 

  

Referat for FYGO møde 
Den 25. august 2015 

Patienthotellet OUH, kl. 17.15 - 21 
 

 
Referentliste: (Hellen), Vinnie, Heidi, Ninna, Kathrine, Malene, Christiane, Ida, Line, Malou, Anne Cathrine, Tine  
Ordstyrer og ansvarlig for forplejning: Anne Cathrine 
Afbud: Hellen, AC, Malou, Line 

   
 

1. Godkendelse af referat fra strategiseminar, juni 2015 
 Camilla samler tanker og visioner omkring arbejdet på strategiseminaret. 

 
2. Nyt fra : 
Formanden (Camilla) 

• 2 relevante kurser på RH 30 nov+1 dec.: ICOSET 2015 kirurgisk oplæring og træning. samt 
Øresunds-symposiet , kurserne er annonceret på DSOG´s hjemmeside. FYGO ønsker at være 
repræsenteret. Bestyrelsen overvejer hvem der skal af sted, tilmelding inden d 29 nov. 

• junior-inspektorer: fungerer indtil 1 år efter speciallæge. Bestyrelsen udarbejder et skema over 
hvilke juniorinspektorer vi har og får uddannet i løbet af 2016. Der mangler speciallæge- 
inspektorer, de udpeges af DSOG. Der er annonceret på DSOG´s hjemmeside.   

• DSOG nyhedsbrev: der er mange der ikke har tilmeldt sig at modtage nyhedsbrevet, vi skal 
sprede ordet! 

 
DSOGs bestyrelse (Tine) 
 subspecialisering: arbejdsgrupper udarbejder en plan for uddannelse indenfor de enkelte subspecialer. 
 FYGO skal forholde sig til hvordan vi sikrer en god/bred uddannelse trods subspecialisering. 

 Opmærksom på at uddannelseslæger skal deltage i deloperationer som en del af vores 
kompetenceudvikling.  
 
Ansættelsesudvalget (Ida) 

 Intet nyt 
 
Undervisningsudvalget (Ninna) 

• Første møde netop afholdt d  16/9. Der er mange nye medlemmer i udvalget, mødet med fokus 
på gennemgang af struktur og kommissoriet for udvalget.  

• Det har været sparsom tilbage-rapportering til UU fra ansættelsesudvalget i forb. med aktuelle 
ansættelsesrunde. Det er vedtaget at tilbagerapportering er til UU er pr mail, eller ved egentlig 
fremmøde til udvalgets møder. FYGO har foreslået at der er en DSOG repræsentant med til alle 
tre ansættelsesrunder, såfremt det ikke kan honoreres af en enkelt person kan det evt. gå på 
skift således at det kun er hvert 1½ år man er aktiv i ansættelsesudvalget. Aktuelt er der tre 
DSOG repræsentanter der sidder til ansættelsessamtaler i deres egen region. FYGO ønsker 



 
som minimum at der er en DSOG repræsentant med til hver runde og at der skal laves 
tilbagemelding til UU.  

• Faglig profil ikke godkendt i regionerne afventer dette gerne inden næste ansættelsesrunde. 

• kompetencevurderingsredskabernes implementering blev diskuteret igen. 
 

 
Efteruddannelsesudvalget (Hellen):  
 FYGOS´s program for efterårsmødet færdiggøres. Se pkt. 3. 
 
Kursusudvalgene (Vinnie, Christiane)   
 Der er kommet en dato for fælles forskningskursus som bliver i oktober. Det er vigtigt at de 
 kursusansvarlige bliver opdateret omkring eventuelle sponsorer til de enkelte kurser. 
 

NFYOG (Anne Cathrine)  
 Intet nyt 
 
Regionerne (Øst, Nord, Syd)   
 intet nyt 
 
Hjemmesiden (Malou og Hellen):  

 Intet nyt 
 

3. Efterårsmøde 2015 (Camilla) 
 Foredragsholdere er kontaktet, afventer endelig tilbagemelding. Vi sigter på at programmet kan sendes til 
 Efteruddannelsesudvalget i denne uge.  

 Bestyrelsens medlemmer melder tilbage til Camilla om vi ønsker at deltage i efterårsmødet, vi tilmelder 
 os samlet.   

 
4. Internat 2016 (Camilla) 

 Endeligt program færdiggøres, mulige oplægsholdere udpeges, kontaktpersoner til de enkelte oplæg 
 udvælges, der skal allerede nu tages kontakt til oplægsholdere.  

 Til næste møde udarbejdes beskrivelse/stikord til de enkelte oplæg så vi bliver præcise på hvad vi 
 ønsker oplægget skal indeholde. 

 
5. Karrieredage/specialernes dag   

Aalborg: 30 okt.: Malou og Vinnie (evt. AC) repræsenterer FYGO 
Odense: 2 okt.: Heidi repræsenterer FYGO 
København: 8 okt. Ida repræsenterer FYGO 

 
6. Fremtidige møder – sted for afholdelse. 
 Tages op på næste møde. 
7. EVT 



 
Introlægeundersøgelsen 
 Spørgeskemaundersøgelsen samt brev til ledende og uddannelsesansvarlige overlæger er færdig. 
 Syd: Heidi er ansvarlig for at de introlægerne i regionen modtager spørgeskemaet. 

 Nord:  Line (og Vinnie)  
 Øst: Ida 

  
 
 


