
 
 POS-ARG  
Arbets- och referensgruppen för Psykosocial  
Obstetrik och Gynekologi samt Sexologi  

Protokoll höstmöte torsdag 12/10 2017  
Närvarande :  
Lena Moegelin ,Lena Holzman, Maria Alexandersson Redvall, 
Eva Henning,Elsa-Lena Ryding ,Ulla Björklund,Wendy Mörk, 
Petra Bygdevall,Susanne von Schreeb, Lovis Balushev, 
Ann Christine Nilsson,Cornelia Liebau 

 
1. Föregående mötesprotokoll läses - godkännes 

2. Tips från landet runt .  

3. SFOG: styrelsenytt, SFOG-veckan,  

    Verksamhetschefsmötet .Man ansåg  att kurserna är för dyra. 

    Se SFOG hemsida för mer info 

4. SFOG-Kurser: Planeras en sexologi kurs för  specialister  .  

5. Arg-rapporter – lägesbeskrivning ARG rapporter: 

    Rapporten sexologi  har legat  för granskning mer än  ett år utan åtgärd .  

    Lena Moegelin  och Elsa Lena Ryding  kontaktar ARGUS .   

    Rapporten förlossningsrädsla  ligger i  tryck .  

    Allmän diskussion pågår i SFOGs styrelse pågår om ARG rapporter i  framtiden ska 

    ersättas 

    av nationella riktlinjer . 

6. Nya ST-kurserna. Rapport från POS kurser 2017  

    Erfarenheter från de nya ST kurserna . 

    Kursen i Skåne under denna höst kommer att välja annat upplägg. 

    Delar av det inspelade materialet kommer att tas bort  , vissa delar  blir kvar 

    Arg rapporter blir litteratur att  läsa  innan  kursen 

    Under kursen mer föreläsningar där man ansvarar för det område man kan bäst . 

    Mindre  gruppdiskussioner. 

    Deltagarna bör få info innan kursen om vad som är obligatorisk litteratur  och  frivillig . 

    Rapport från POS kurser 2017  



    Kursen på västkusten blev inställd v 38 . Mycket förarbete för de inblandade .  

    Vi kan inte ta emot mer än ca 25  personer / kurs och  SFOG har önskat  

    3  kurser år vilket vi  erbjudit.  

    2018  ST kurs  v 4  i  Stockholm . Övriga kursveckor troligen v 50 2018 i Skåne 

    Eventuellt  v 37 eller  38  västkusten .  

    Ska  kurs  ställas in så  får man välja annan ort att ställa in  än  västkusten . 

 

7. Falldiskussion  

8. Övriga frågor, kongresser och litteraturtips  
    Vi kan  inom POS arg  skicka  mail frågor  till varandra  för att få  handledning i  fall . 
     
 

Eftermiddagen :  
Lena Holzman  visade  den film  och  den hemsida  som ingår  i  projektet   
”Trygg att  föda”  som vänder sig  till kvinnor med stark förlossningsrädsla VAS 8-10 
 i Stockholm. 
Projektet  är skapat för att  vi  ska finna ett sätt  för dessa kvinnor att  kunna arbeta  
med rädslan .Vår förhoppning  är att  de efter genomgången  utbildning med 
föreläsning  av psykolog , filmvisning  , föräldrautbildning med särskild  inriktning  
rädsla, enskilda samtal ska  våga föda vaginalt . 
I projektet  ingår  alla Stockholmssjukhus  utom Södertälje som valt att inte vara med.  
 
 
Nästa möte torsdag 19 april 2018 i SFOG kansliet  på Drottninggatan .  
 
Vid pennan  
Lena Holzman  
2017-10-17 
 
 
Nästa möte kommer byte av sekreterare att ske .  
Eva Henning i Sundsvall kommer då axla uppgiften att   
vara sekreterare  och webb master   
 
 


