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1. Godkännande av föregående protokoll 

Det godkändes och de frågor som bör diskuteras igen tas upp under pågående möte. 

2. Verksamhetberättelse ARGUS 

Två ARG-rapporter på gång att publiceras; Endometrios (Endometrios-ARG) och 

Erytrocytimmunisering under graviditet (Perinatal-ARG). 

3. Kommande ARG-rapporter 

UR-ARG kommer att publiceras 2015 möjligen 2016, Pos-ARG hoppas blir klar 2016, Ultra-

ARG ev 2016, Inducerad abort (bör bli klar 2016), Mhöl-gruppen oklar tidsplan, Tumör-ARG 

oklar tidsplan 

4. Lagerläge ARG-rapporter 

Det finns gott om de senaste rapporterna. 

5. Arbete med ARG-rapporter 

ARGUS gå igenom hur en ARG-rapport framställs då det varit mycket jobb då författare ej 

följt instruktionerna. 

6. SFOG-riktlinjer 

 De äldsta riktlinjen är Hem-ARGs riktlinje om trombosprofylax vid IVF. Den uppdateras 

nu.  

 Tyroideasjukdom i samband med graviditet är ej aktuell för revision. 

 Gränsvärden för gravdiabetes. Perinatal-ARG har ej varit med vid skrivandet av 

rapporten och man har varit mycket kritiska, men den kommer att publiceras som en 

riktlinje.  

 Ultraljudsmarkörer i andra trimestern för trisomi 21 och 18 skall revideras. 

 Fosterdiagnostik med NIPT (arbete pågår). 

 Induktion av förlossning (skall diskuteras denna vecka). 

 Behandling vid upprepade missfall (arbete pågår). 

 Progesteronbehandling vid hotande prematuritet (Perinatal-ARG skall arbeta med 

nordiska riktlinjer och man återkommer kring detta). 

 Graviditetsimmunisering (oklar tidsplan). 



 Det diskuterades om C-ARG skall skriva nya riktlinjer då man jobbar med nationellt 

vårdprogram för HPV-screening. Togs emot positivt. 

7. Kortfattade presentationer av höjdpunkterna i varje AR-grupps årsrapport, se nedan. 

8. SK-kurser 

 Jan Brynhildsen föredrog nya kursplanen för ST inom Ob/Gyn.  Det är 11 

specialitetsspecifika kursämnen inom Ob/Gyn. Socialstyrelsen har fastställt dessa 

men tar inget ansvar för att behovet tillgodoses. SFOG har därför beslutat ta över 

ansvaret för att kursbehovet tillgodoses enligt modell från Svensk Kirurgisk Förening. 

Jan Brynhildsen föredrog att det blir AR-gruppernas ansvar att ordna kurser för de 

kursämnen som ligger inom deras respektive ansvarsområde.  

 Det är omkring 80 ST-läkare i varje ”årskull” varför man behöver ha ca 2-3 kurser per 

år inom ämnet. Varje ST-läkare får en personlig kursplan och går 1-2 kurser per år 

vilket gör att alla kommer att ha gått sina kurser när deras ST är klar. På så vis blir 

systemet förutsägbart för individen, kliniken och kursgivarna. 

 Vissa farhågor togs upp såsom att man inte kommer att mäkta med att organisera 

kurser för både ST-läkare och specialister. Vissa lokala utbildningar kanske kan göras 

nationella och annonseras som SFOG-kurs. Även möjligheten till e-learning togs 

också upp med interaktiva moment, till exempel web-baserat material som ska läsas 

in innan kursen och sedan diagnostiskt test i början av kursen vilket man har på en 

del av kirurgernas kurser.  

 Det påtalades vikten av att verksamhetschefen måste bevilja tid för att planera kurser. 

 Diana Mickels som skall administrera SFOG-kurserna framgent presenterades på 

mötet. 

 Om man har kursgivare som inte är anställda kan de fakturera SFOG för deltagande i 

kursadministrationen. 

9. Etik-ARG 

Nuvarande ordförande Claudia Bruss vill kliva av. Det är få aktiva och frågan är om AR-

gruppen skall läggas på is. Det finns aktuella frågor såsom NIPT och surrogatmödraskap. De 

bestämdes att lägga ut på hemsidan att man söker intresserade som kan ingå och engageras 

sig. Etik-ARG läggs i vila till dess frågor dyker upp. Sekreteraren i gruppen finns kvar. Alla var 

överens om att gruppen måste finnas kvar. 

10. MIG-ARG 

Skall man lägga ner MIG-ARG.  Man har inte haft någon aktiv grupp på flera år 

De beslöts att lägga ner MIG-ARG. 

11. Subvention av antikonception 

TLVs ändrade inställning till preventivmedel som ingår i subventionen där man numera tar 

hänsyn till positiva hälsoeffekter och till typisk användning. 

12. ARGUS ekonomi 

Det finns pengar att söka för att anordna internat för att skriva ARG-rapporter och utarbeta 

kursplan. Inom Stiftelsen för utbildning och forskning inom ämnesområdet de kvinnliga och 

manliga övergångsåren finns avsatt 200 000 kr för arbete med SFOG-riktlinjer och ARG-

rapporter samt 200 000 kr för arbete med de nya ST-kurserna. ARGUS har också 100 000 kr 

avsatt i SFOGs budget för att stötta AR-gruppernas verksamhet. För att nyttja dessa medel 

krävs ansökan till ARGUS i god tid före aktiviteten där det i budget eller liknande klart ska 



framgå vad medlen ska användas till. Det avsätts som vanligt 5000 kr per AR-grupp för 

”kaffepengar”. Föredrogs hur man söker pengar. 

13. Nästa RIKS-ARG 

30/8 under SFOG-veckan i Örebro. 

14. NFOG-fonden 

Glöm inte möjligheten att söka! 

15. Remissvar 

Om remisser går direkt till AR-grupperna så är det viktigt att svaren ska godkännas av SFOGs 

styrelse. 

16. Påminnelse om att alla aktiva i en AR-grupp ska lämna jävsdeklaration. Med aktiv menas de 

som är med på möten, deltar i mailkonversation samt är med i arbete med till exempel ARG-

rapporter eller SFOG-riktlinjer. Jävsdeklarationerna skickas till ARGUS som granskar och 

skickar vidare till kansliet för arkivering. Ändras förhållandena ska ny deklaration skickas in. 

17. Övriga frågor 

Hem-ARG undrar om sponsrat symposium. SFOGs styrelse är inte tillfrågad trots att loggan 

står med på annonsbladet. 

 

 

Ordförande   Sekreterare vid mötet 

 

ARGUS Matts Olovsson Helena Kopp Kallner  

SFOGs fackliga sekreterare, sekr FARG 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


