Dagsorden for FYGO-møde
Den 11. januar 2016
Patienthotellet OUH, 3. sal Nord
Referentliste: Christiane, Line, Malou, Tine, Vinnie, Hellen, Heidi, Ninna, Kathrine, Malene.
Ordstyrer og ansvarlig for forplejning: Malene
Afbud: Ida, Anne Cathrine.
Mini-referat:
Endelig tilmelding til FYGO internat 2016 er nært forstående, deadline den 1. februar 2016! Det endelig program er på plads
og vi har en masse spændende oplægsholdere. Der er planlagt en masse spændende FYGO kurser i foråret, herunder
Sfinkter kursus og Prænatal diagnostik i februar. Introlægeundersøgelsen er i fuld gang og de første har svaret.

Godkendelse af referat fra BM den 16. december 2015 - referatet godkendes.
1. Nyt fra:

Formanden (Camilla):
GET UP 2016
Situationen omkring pladserne til GET UP 2016 gennemgås. Aktuelt disponerer FYGO alligevel ikke over 2 pladser
til GET UP 2016. Den ene udvalgte kandidat har fået mulighed for at komme på GET UP 2016 via andre kanaler. Vi
kan desværre ikke tilbyde en plads til den anden kandidat. Han tilbydes som kompensation en plads på FYGO
internat 2016.
Forskningstræning i hoveduddannelsesforløb
Det er blevet vedtaget at forskningstræningen er blevet hjemtaget, således at forskningstræningen ikke skal foregå
sammen med de andre specialer.
DFKO
Ny formand valgt.
DSOGs bestyrelse (Tine): intet nyt.
Ansættelsesudvalget (Ida – refereres af Camilla i Ida absentia): Der er ansættelsessamtaler i alle regioner i uge 3.
Undervisningsudvalget (Ninna):
Delkursuslederstillinger i Føtalmedicins U kursus:
Der er valgt to nye til de stillinger på baggrund af ansøgningerne.

Logbog:
Problematikken med at de forskellige kursister kan godkende hinandens kompetencer er løst. Der arbejdes fra
PKL’er og Regionernes Videreuddannelses sekretariat på problemet med at tidligere afdelinger fortsat har adgang
til kursisternes logbog.
Tjeklisten:
FYGOs ønske om opdatering er blevet imødekommet. Ninna er tovholder på opdateringen. Drøftes ved næste UU
møde.
Introlægeundersøgelse:
Der er blevet spurgt ind til hvem den afrapporteres. Undersøgelsen er et FYGO projekt, men resultatet formidles
naturligvis videre til UU.
Hoveduddannelses kurser:
FYGO ønsker at kurserne så vidt muligt spredes ud over året.
UUs kommissorium
Revisionen er et beslutningspunkt ved næste DSOG bestyrelsesmøde. Endelig vedtagelse ved DOGS
generalforsamling.
Efteruddannelsesudvalget (Hellen): intet nyt møde siden sidst. Næste møde i uge 4.
Kursusudvalgene (Vinnie, Christiane):
VEST
Prænatal diagnostik kursus afholdes den 24. februar 2016.
Hoveduddannelses kursus afholdes i april – datoerne endnu ikke fastlagt.
Karl Stolz er interesseret i at sponsorer to kirurgiske færdighedskurser – det er forslået at afholde et til i Vest udover
det planlagte i efteråret i Øst.
ØST
Sfinkter kursus den 9. februar 2016 er udsolgt.
Palliations kursus i april og Diabetes kursus i maj planlagt – datoerne endnu ikke fastlagt.
NFYOG (Anne Cathrine - refereres af Malou i ACs absentia):
NFOG kongres 2016
NFOG tilbyder at dække omkostningerne ved at afholde et kursus i sit hjemland efter deltagelse i Lesley Regan
’pre-congress course’/workshop ved NFOG 2016 kongressen i Helsinki.
Ny kasserer
Malene Skorstensgaard er valgt som ny kasserer i NFYOG.

Regionerne (Øst, Nord, Syd): intet nyt.
Regionen Øst: møde den 29. februar.
Specialerådet Midt: møde den 8. februar.
Regionen Nord: møde den 20. maj.
Regionen Syd:
Haft møde midt i december. Det er et problem at kursisterne ikke når at komme i kontakt med hysterektomierne
inden deres ophold i Odense. Problemet vil blive pointeret overfor de ledende overlæger på de berørte
uddannelsessteder.
Det tidligere hoveduddannelses forløb med Svendborg bliver i stedet Odense-Esbjerg-Odense.
Der arbejdes også på et nyt forløb som inkluderer Grønland.
Introlæge undersøgelsen (Malene):
Heidi, Line og Malene er tovholder og sender ud løbende. Der er 19 svar indtil videre fordelt på flere afdelinger
rundt om i landet.
Hjemmesiden (Malou og Hellen):
Statistik:
Hellen har set på det. Kan vise oprindelsesland, samt hvorledes man er kommet frem til siden og hvilket sider man
kigger på. Primært danske søger siden direkte og primært ses på kursus og internat siderne.
Kasserer (Christiane): årsregnskab og budget fremlægges på næste møde.
Sponsorudvalget (Line og Katrine):
Line og Katrine har haft kontakt til mulige sponsorer. Indtil videre er der lovning på 50.000 DKK fra forskellige.
Indbetaling fra Esmya, Scan Med og Karl Storz i 2015 mangler.

2. Internat (Camilla)

Tilmelding til internatet:
Der er p.t. tilmeldt 25. Der vil blive sendt reminder ud i løbet af de næste 8 dage. Vinnie afmelder de overskydende
pladser senest 2. februar 2016 med undtagelse af 3 dobbeltværelse.
Stikord til oplægsholdere og gennemgang af programmet: se Internat 2016 program fil.

Status på jordemødre:
Der mangler en oplægsholder til PP med v. jordemoder. Tine tager kontakt til Kit Dynes mhp. afklaring om hun kan
på det programlagte tidspunkt og hvis ikke om hun kan komme med et forslag til en anden oplægsholder.

Afbud fra Jacob Lykke:
Der diskuteres forskellige muligheder. Tine retter henvendelse.
Musik:
Ninna skriver til bandet fra Efterårsmøde.
Hellen skriver til After Midnight.
3. EBCOG (Vinnie)

ENTOGs årlige exchange:
Vinnie har slået det op. Ansøgningerne vil blive formidlet videre til bestyrelsen. Endelig beslutning umiddelbart inden
Internat 2016.
Training curriculum:
Alle uddannelsesinstitutioner er inviteret til at deltage i et survey mhp. udvikle et EBCOG curriculum.
Korrespondancen formidles videre til bestyrelsen mhp.
4. Sponsorering fra DSOG.dk

FYGOs forslag er at indtægterne fra sponsorat af DSOG.dk benyttes til at 2-4 FYGO medlemmer kan komme på et
relevant kursus i udlandet, så som NFOG kongres eller kurser ved Royal College.
5. Bestyrelsesposter m.m. i 2016

Der er 3 bestyrelsesposter på valg. Et bestyrelsesmedlemmer genopstiller med sikkerhed. Desuden er der 2
suppleant poster på valg.
Camilla vil undersøge hvor mange perioder man reelt kan genopstille i forhold til vedtægter.

