
Arbetet för att skapa ett nätverk för Nationella studier inom Ob/Gyn tar form: 
 
Under 2013 skrev forskarna Henrik Hagberg och Magnus Westgren ett upprop i 
Medlemsbladet för nationella studier inom obstetrik och gynekologi. Året därpå 
samlades man under NFOG-kongressen i Stockholm för att diskutera hur vi skulle kunna 
få en struktur kring nationella multicenterstudier i Sverige. En person från det 
holländska nätverket  ”Dutch Consortium for Healthcare and Research in Obstetrics and 
Gynaecology” var då inbjuden och berättade om hur man i Holland skapat en 
framgångsrik struktur.  
 
Nästa möte hölls under SFOG veckan i Varberg augusti 2014 där man diskuterade 
finansiering, randomiseringsfunktion och uppföljning i register samt hur man skulle 
arbeta vidare. En arbetsgrupp tillsattes för att planera vidare.  
 
Denna grupp samlades 13 oktober på Kvinnokliniken vid Östra Sjukhuset i Göteborg. 
Medverkande var Annika Strandell, Sissel Saltvedt, Malin Holtzmann, Verena Sengpiel, 
Henrik Hagberg, Ulla Britt Wennerholm samt Lina Bergman.  
Under mötet kom vi fram till ett namn för nätverket, ”Svenskt nätverk för nationella 
kliniska studier inom OB/Gyn” och lade fram förslag på namn på personer som skulle 
kunna ingå i en styrgrupp för nätverket. Det beslutades att styrgruppen skulle ha 
medlemmar från samtliga universitetsregioner, att det skulle vara representation från 
både gynekologi, reproduktion samt obstetrik och att det skulle vara blandade åldrar 
och erfarenheter.  
 
Olika förslag på studier som skulle lämpa sig för nationell forskning diskuterades. 
Fördelaktigt vore om man kunde använda våra välorganiserade register som hjälp, till 
exempel med inklusionskriterier, randomiseringsfunktion och uppföljning. 
Graviditetsregistret är ännu inte klart men skulle förhoppningsvis kunna användas för 
uppföljning om ett till ett par år. Gynop-registret har möjlighet till en 
randomiseringsfunktion och där skulle man kunna genomföra prospektiva studier redan 
idag. Alla förslag är välkomna och kan till dess att styrgruppen är bildad, skickas till 
annika.strandell@vgregion.se.  En studie som redan är förberedd är 
”Överburenhetsstudien”. För att komma igång så snabbt som möjligt bestämdes att den 
skulle utgöra den första obstetriska studien med nätverket som bas (se separat 
information kring denna studie).  
 
Avseende ekonomin beslutades att de kliniker som vill vara med i Överburenhetsstudien 
kan bidra med finansiering, dels genom att söka egna forskningsanslag och dels genom 
att låta inkluderade patienter ingå i rutinsjukvården. Pengar är sökta och viss 
finansiering finns redan. I framtiden är förhoppningen att en del av studierna inom 
nätverket skall komma att finansieras av medel från fonden ”Klinisk 
behandlingsforskning” där medel söks årligen 15 september och under 2015 uppgår till 
en summa av 150 miljoner, där 20 miljoner kan sökas som maximal summa för enskilt 
projekt.  
 
Nästa stormöte blir i anslutning till Verksamhetsmötet, torsdagen den 29 januari 2015 i 
Stockholm. Vintermötet är på fredagen, dagen efter. Dessförinnan kommer alla 
verksamhetschefer på landets kvinnokliniker få en inbjudan från Svenskt nätverk för 
nationella kliniska studier inom Ob/Gyn via Annika Strandell och därigenom ta 
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ställning till om man som klinik vill vara med i nätverket. Medverkande kliniker kommer 
fortlöpande att publiceras här på hemsidan. En lista över medlemmar i Svenskt nätverk 
för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn kommer också att publiceras här på 
hemsidan. Om man är intresserad av att vara medlem och medverka till arbetet med 
nationella studier går det bra att maila till annika.strandell@vgregion.se .  
 
Lina Bergman för arbetsgruppen för Svenskt nätverk för nationella kliniska studier 
inom Ob/Gyn 
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