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1. Godkännande av föregående protokoll 

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

2. Verksamhetsberättelse ARGUS 

Under året publicerade ARG-rapporter: 

Perinatal-ARG Graviditetsimmunisering 

Endometrios-ARG Endometrios 

3. Kommande ARG-rapporter 

MÖL-gruppen  Mödrahälsovård, Sexuell och reproduktiv Hälsa (manus ARGUS) 

Ultra-ARG Gynekologiskt ultraljud 

Fert-ARG Reproduktionsmedicin 

Pos-ARG Sexologi 

UR-ARG Urininkontinens 

Hem-ARG Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi 

4. Jävsdeklarationer 

Uppdrogs åt ARGUS att i samarbete med webmaster på SFOG att ordna ett Worddokument 

för jävsdeklarationer som kan fyllas i och sparas. Dokumentet skall utgå från den 

jävsdeklaration som SBU och Socialstyrelsen m.fl. har. 

5. Arbete med ARG-rapporter 

AH föredrog frågeställningen om man skall sluta producera ARG-riktlinjer och istället övergå 

till att producera evidensbaserade- och graderade riktlinjer som då lättare kan uppdateras. 

Diskussion kring detta. 

Sammanfattningsvis finns en vilja att rapporter, riktlinjer och råd finns tillgängliga på nätet. 

En stödgrupp för att evidensgradera kommer att behövas. 

6. Etik-ARG 

Har återuppstått och ett symposium har hållits under denna SFOG-vecka. 

7. Ekonomi 

Varje AR-grupp har 10 000 kr som kan disponeras för möte etc. Pengarna söks genom att 

man skickar ett mail till ARGUS med en beskrivning av vad man vill använda pengarna till. 

Mailet adresseras till ”Stiftelsen”. Pengar kan även sökas för internat för utarbetning av 

kurser till SFOGs kursverksamhet. V.g. se info från stiftelsen som hittas via SFOGs hemsida. 

8. SFOG-riktlinjer 

Klara i år 

 Förlossningsinduktion, metod 

 NIPT 



 Erytrocytimmunisering vid graviditet 

 Upprepade missfall och behandling av detta 

 Cervixcancerprevention 

 Pre-eklampsi 

Pågående arbeten 

 Tyroideasjukdom vid graviditet 

 Gränsvärden för graviditetsdiabetes  

 Ultraljudsmarkörer i andra trimestern för trisomi 21 och 18  

 Progesteronbehandling vid hotande prematuritet. Perinatal-ARG skall arbeta med 

nordiska riktlinjer och man återkommer kring detta. Gruppen är utsedd och arbete 

ska påbörjas. 

9. Tumör-ARG 

Tumör-ARG är för närvarande en mycket liten grupp och detta är ett problem när det 

kommer till ST-kursverksamheten. Samtliga deltagare på mötet uppmanades tala med 

tumörkirurger om vikten att delta i ARG-verksamheten. 

10. Riktlinjer för ARG 

Behöver uppdateras ang. råd och riktlinjer. 

11. Personer inom läkemedelsindustrin 

Hur sträng ska man vara? 

"Personer som är anställda i till exempel läkemedelsindustrin eller som har andra potentiella 

ekonomiska intressen som kan påverka arbete och ställningstaganden inom AR-gruppen, ska 

inte vara aktiv medlem i gruppen.” 

- Dels fråga om "andra potentiella ekonomiska intressen". Vem avgör gränsdragningen  

- Dels fråga om medicinsk teknik mm kan jämställas med läkemedelsindustri. 

Frågan tas till ARGUS för ställningstagande till förtydligande 

12. Remisser och remissvar 

Viktigt komma ihåg att remissvar alltid ska gå via styrelsen. 
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