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Styrelsen för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi får härmed avge årsredovisning för 

räkenskapsåret 2015. 

  

  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  

  

Förvaltningsberättelse 

  
Styrelsen för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi får härmed avge redogörelse för föreningens 

fyrtiofemte verksamhetsår, det ett hundraelfte året som sektion i Svenska Läkaresällskapet. 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

Styrelsen har under det gångna året haft åtta protokollförda sammanträden inklusive ett flerdagars 

strategimöte och ett telefonmöte. 

Den har det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Lotti Helström, ordförande 

Andreas Herbst, vice ordförande 

Anna-Karin Lind, facklig sekreterare tom 2015-01-28 

Helena Kopp Kallner, facklig sekreterare from 2015-03-17 

Annika Strandell, vetenskaplig sekreterare 

Jan Brynhildsen, utbildningssekreterare 

Bengt Karlsson, skattmästare 

Anna Ackefors, redaktör för Medlemsbladet  

Lars Ladfors, ledamot och webbansvarig 

Anna Pohjanen, ledamot 

Mahsa Nordqvist, ledamot, OGU-representant  

Matts Olovsson, ARGUS 

  

  

Allmänt om verksamheten   

Föreningens verksamhet har som tidigare präglats av omfattande utbildningsaktiviteter i samband med 

kurser och konferenser, inklusive SFOG-veckan och Riksstämman. Ramarna för den planerade ST-

utbildningen med av SFOG organiserade kurser för alla blivande specialister i obstetrik och gynekologi 

lades vid internatmöte i mars 2015 och har fortsatt i samarbete med Arbets- och Referens-grupperna.  

Styrelsen har ansvarat för två verksamhetsmöten, där verksamhetschefer, professorer och representanter 

från AR-grupper och intresseföreningar har deltagit (se nedan). SFOG-veckan i Jönköping lockade 807 

deltagare och 42 utställare och programmet var mycket uppskattat (se nedan). Under årsmötet tilldelades 

Marie Blomberg årets Berndt Kjessler-pris. 

Styrelsen har under året besvarat ett antal remisser (se nedan), vilka utformats med bistånd från AR-

grupperna. SFOG har även haft direkt kontakt med Socialstyrelsen och dess rättsliga råd samt 

Läkemedelsverket i flera frågor.   

 

 

 



Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi 

Org.nr 845000-2905 

2 (19) 

  

      
 

 

SFOG har liksom tidigare år deltagit i Svenskt Kirurgiskt Råd som hade möte under två halvdagar i 

Stockholm samt ett möte i Göteborg. En viktig gemensam fråga är utbildningen och kraven på såväl 

vidareutbildning och fortbildning. 

 

Projekt Säker Förlossningsvård i samarbete med Patientförsäkringen LÖF, Barnmorskeförbundet (SBF) 

och Barnläkarföreningens neonatalsektion (SNS) fortsätter. Under 2015 har Steg 2 i detta projekt fortsatt. 

Det genomförs regionvis med alla förlossningskliniker inom en region samtidigt. Denna version 

innehåller frågor om handhavande dels av komplicerad förlossning och dels av bristningsskador hos 

mamman. SFOG representeras i styrgruppen av ordförande och vice ordförande.  CTG-programmet 

uppdateras återkommande med nya övningskurvor och nya fall för examination. Projektet beräknas vara 

slutfört under 2016, då Västra Götaland och Stockholm är de sista regionerna att revideras. 

 

Föreningen har i samarbete med SKL och Sveriges Barnmorskeförbund genomfört projektet Skador i 

vården – skadefrekvens och skadepanorama för obstetrik och gynekologi, markörbaserad 

journalgranskning 2013-2014.  

 

Föreningen har aktivt deltagit i samhällsdebatten och i internationella kontakter. 

Styrelsen har haft kontakt med massmedia och fortlöpande besvarat frågor och även deltagit i intervjuer.  

 

Föreningen har under året haft två möten (där styrelsens ordförande och vice ordförenade samt 

ordförande i Perinatal-ARG deltagit) och upprepade kontakter med Svenska Barnmorskeförbundet. 

Arbetet har resulterat i ett gemensamt program: 10 punkter för jämlik vård som presenterats för bland 

annat SKL i samband med diskussionen om regeringens budgetsatsning på förlossningsvård och 

kvinnosjukvård. 

 

Föreningen har under året haft två möten med Svensk Förening för Obstetrisk Anestesi och intensivvård 

(SFOAI) om kvalitetskrav på förlossningsvården.  

 

Under året har föreningen ökat sitt medlemstal med 89 medlemmar. Fyrtio medlemmar har utträtt.  

 

 

Medlemsbladet   

Anna Ackefors har varit redaktör för Medlemsbladet under 2015. Medlemsbladet har under året utkommit 

med fem nummer och har en upplaga på drygt 2 100 ex. Medlemsbladen kan även läsas via hemsidan. 

Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till och påverka innehållet i medlemsbladet. 

Presentation av nya avhandlingar ges utrymme liksom de ST-arbeten som utbildningssekreteraren väljer 

ut efter ST-examen. Efter utvärdering av 2013 års medlemsenkät inbjuder vi alla medlemmar att skicka in 

debattartiklar till Medlemsbladet. Dessa kan sedan kommenteras och diskuteras under ”Öppet Forum” på 

hemsidan. Debatt lusten har varit låg men möjligheten finns fortfarande. 

 

 

SFOG-kansliet  

Under året har Diana Mickels anställts på heltid och har tillsammans med Susanne Lundin varit ansvariga 

för SFOGs kansli. Susanne Lundin är även ekonomiansvarig. Kansliets huvuduppgifter har varit att ge 

stöd åt styrelsen, medlemsservice, administration och ekonomiarbete. Kansliet har även varit stöd för 

ARGUS och ARG-verksamheten. Kansliet har varit behjälpligt med Arbets- och Referensgrupperna samt 

Intressegruppernas hemsidor. Kontoret har under året införskaffat ergonomiskt anpassade möbler.  
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Följande remissvar har avgivits under året 2015  

Fullständiga remissvar finns på www.sfog.se 

2015-01-16  Kursämnen under ST Dnr3,1-35452/2013 inkl. bilaga 

2015-01-20    Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och 

ungdomar med könsdysfori 

2015-01-22   Kompletterande remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och 

allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring 

2015-04-27 Gränsvärden för graviditetsdiabetes – Stöd för beslut om 

behandling – Remissversion 

2015-06-05  För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 

Gem2015/0112 

2015-11-05   Hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om 

patientregister hos Socialstyrelsen 

2015-11-09   Nationellt vårdprogram för Långtidsuppföljning efter barncancer-

remissrunda 1 

 

Verksamhetsmöten  

Verksamhetsmöten har hållits i samband med vintermötet i Stockholm och vid SFOG-veckan i 

Jönköping. Båda var välbesökta med god geografisk spridning bland deltagarna som förutom SFOGs 

styrelse utgjordes av verksamhetschefer, representanter för AR-grupper och Intressegrupper och 

professorer. 

Vid mötet i Stockholm i januari presenterades nyblivna professor Jan Brynhildsen Linköpings universitet 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avd Obstetrik och gynekologi. Jan presenterade sig 

själv och sin forskning. 

Johan Mesterton (hälsoekonom, Quantify Research och IVBAR) och Isis Amer Wåhlin 

(förlossningsläkare, forskare och medicinsk rådgivare på Stockholms Läns Landsting) båda verksamma 

inom SVEUS – nationell Samverkan för Värdebaserad Ersättning och Uppföljning i hälso- och 

Sjukvården (se www.sveus.se samt bifogad pdf) presenterade SVEUS, värdebaserad vård samt specifikt 

Förlossningsprojektet inom SVEUS.  

Gynsatsningen i Falun presenterades av Leif Holm, OGU-pristagare 2014. 

Vid verksamhetsmötet i samband med SFOG veckan i Jönköping presenterade Marie Blomberg, årets 

Kjesslerpristagare Teamarbete i förlossningsvården. 

 

 

http://www.sfog.se/
http://www.sveus.se/
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SFOGs aktiviteter i Svenska Läkaresällskapet   

På SLS fullmäktigemöte i maj 2015 deltog från SFOGs styrelse Lotti Helström, Annika Strandell, Matts 

Olovsson och Helena Kopp Kallner. Frågor som diskuterades var det sviktande medlemsunderlaget bland 

annat från SFOGs medlemmar. Ett förslag om att inkludera medlemsavgift till SLS i föreningarnas 

medlemsavgifter bordlades tills vidare.  

Svenskt Kirurgiskt Råd 

Tolv kirurgiska specialitetsföreningar ingår i Svenskt Kirurgiskt Råd (SKR). Svensk Förening för 

Otorhinolaryngologi och Huvud- och Halskirurgi har under 2015 innehaft ordförandeskapet och har 

arrangerat två möten. SFOG representerades vid marsmötet i Göteborg av Annika Strandell, och vid 

septembermötet i Stockholm av Helena Kopp Kallner och Hrund Thorhallsdottir. Den viktigaste frågan 

för SKR under 2015 har varit utbildning; kvalitetssäkring av fortbildningen för specialister inom de 

opererande specialiteterna, samt vad den nya ST-utbildningen innebär för de olika opererande 

specialiteterna. Detta arbete fortsätter under 2016.  

 

Medicinska riksstämman 2015   

För tredje året hölls Riksstämman på Stockholm Waterfront Congress Centre. SFOG var huvudarrangör i 

följande symposier/ debatter/ kurser: 

- Preventivmedlens betydelse för hälsa – viktig kunskap inte bara för gynekologen 

- Ny behandlingsstrategi vid PMDS 

Dessutom medverkade SFOG medlemmar i bl.a. följande symposier/presentationer: 

- Stark för kirurgi – stark för livet, en del av Levnadsvaneprojektet 

- Behovet av validerade kunskapsprov i kirurgisk teknik 2015 

- Betydelsen av fosterhemoglobin för uppkomst av havandeskapsförgiftning 

Ett referat av SFOGs medverkan på Riksstämman har publicerats i Medlemsblad nr 1/2016. 

Riksstämmans nya koncept har nu testats i tre år. Stämman dras fortfarande med ett stort underskott. Efter 

en utvärdering av SLS har man beslutat att Riksstämma kommer att hållas vartannat år på samma plats 

och under liknande former.  

 

Sveriges Läkarförbund  

Under det gångna året har föreningen deltagit vid två representantskapsmötena. Andreas Herbst deltog 

vid vårmötet och Bengt Karlsson deltog vid höstmötet som bland annat avhandlade LIPUS dåliga 

ekonomi och framtiden för SK-kurserna.   

Protokoll från specialitetsföreningarnas representantskap finns på Läkarförbundets hemsida.  

SPUR-verksamheten med inspektion av enheter som bedriver ST-utbildning har aktiverats under året. 

Alla verksamhetschefer som inte haft inspektion av sin verksamhet de senaste tre åren har inbjudits att 

delta. Föreningen har föreslagit och fått medgivande från verksamhetsmötets deltagare att föreslå samtliga 

verksamheter med utbildning ett rullande schema för SPUR-inspektion. 

Vid läkarförbundets årliga utbildningsmöte deltog Lotti Helström. 
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SFOG-veckan   

Den elfte SFOG-veckan arrangerades av kvinnokliniken i Jönköping och Universitetssjukhuset i 

Linköping. Det var en 4-dagarsvecka med givande symposier, plenarföreläsningar, fria föredrag och 

posters - vetenskapliga översikter och nyheter, diskussioner och samtal. Föreningssymposiet rörde vidare- 

och fortbildning under rubriken: Forskande läkare - hur, när, var, varför? 

En revidering av stadgarna för anpassning till föreningens nuvarande verksamhet antogs i en första 

omgång för fastställande vid årsmötet 2016.   

Ett utförligt referat av veckan har publicerats i Medlemsblad 4/2015.   

Ett av Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica (AOGS) nyinrättat ACTA-prize till bästa ST arbete 

utdelades. Pris för bästa poster i Gynekologi och Obstetrik samt pris för bästa föredrag i Gynekologi och 

Obstetrik delades också ut. 

En deltagarenkät skickades ut efter mötet. 

 

Arbets- och referensgrupper   

Aktiviteten i arbets- och referensgrupperna har även i år varit imponerande. Riks-ARG hölls i år i 

Jönköping i samband med SFOG-veckan. Protokoll från Riks-ARG finns publicerat i Medlemsblad 

4/2015. Mötet var välbesökt och en hel del viktiga frågor diskuterades. 

Under 2015 publicerades ARG-rapporten Nr 74 ”Graviditetsimmunisering” (Perinatal-ARG).  Nyligen 

har också ARG-rapporten ”Endometrios” publicerats. Det är flera ARG-rapporter på gång, bland annat 

”Gynekologiskt ultraljud”, ”Inkontinens”, ”Mödrahälsovård, Sexuell och reproduktiv Hälsa”, samt 

”Prolaps”.  

Jävsproblematiken diskuterades igen i samband med Riks-ARG och det poängterades att varje aktiv 

medlem i en AR-grupp ska deklarera sina potentiella jäv, intressekonflikter och andra bindningar enligt 

Socialstyrelsens blankett  

http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/jav-externa-sv.pdf 

Blanketten skickas sedan för granskning och bedömning av ordförande i AR-gruppen, som 

vidarebefordrar till ARGUS för arkivering på SFOGs kansli. 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 aktiva medlemmar i gruppen. Personer enligt ovan 

som inte är medlemmar i SFOG ska inte vara medlem i en AR-grupp. Om förhållandena ändras ska ny 

jävsdeklaration inges enligt ovan. 

Kort jävsdeklaration ska även ges i ARG-rapporterna enligt ”Råd och skrivregler från ARGUS för 

publicering av ARG-rapporter”. 

En stor del av Riks-ARG upptogs av diskussion om de nya kurserna för ST-läkare. Diskussionen leddes 

av dåvarande ordförande i utbildningsnämnden Jan Brynhildsen. Det handlade om den tänkta strukturen 

med 10 kurser som i princip ska täcka inlärningsmålen som beskrivs i målbeskrivningen. Målet är att 

varje ST-läkare ska bokas upp på samtliga kurser när de antas som ST-läkare. Arbete pågår med att ordna 

dessa kurser och ansvaret faller till stor del på AR-grupperna. Samtliga kurser bör vara igång under 2017. 

ARGUS har ekonomiska medel avsatta för ARG-verksamhet. Medlen har efter prioriteringsdiskussion i 

SFOGs styrelse och Stiftelsen kommit att i huvudsak användas till arbete med SFOG-riktlinjer, ARG-

rapporter och kurser för ST-läkare. Medlen kan bland annat användas till internatkostnader. ARGUS har 

även medel för andra omkostnader för ARG-verksamheten men även dessa ska godkännas i förskott.  

 

http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/jav-externa-sv.pdf
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Föreningens hemsida   

Hemsidan är SFOGs informationsnav med nyheter som berör medlemmar, information om kommande 

aktiviteter och ett arkiv över bland annat alla ARG-rapporter som är tillgängliga on-line för alla 

medlemmar efter inloggning. Dessutom läggs kontinuerligt nya SFOG-råd och SFOG-riktlinjer in på 

hemsidan.  

Det finns ett öppet och ett slutet forum för att ge medlemmar och andra möjlighet att debattera. Tyvärr har 

intresset för att debattera hittills varit lågt. 

Antal besök under 2015 var 57 230, varav 18 % från mobila enheter. Antalet unika besökare var: 27336.  

AR och intressegrupper redigerar sina egna undersidor. 

 

Antal besökare per vecka 2015 

 

 

 

  

Utbildningsfrågor   
Utbildningsnämnden hade tre reguljära sammanträden, 5 mars 20 maj samt ett arbetsinternat 14-15 

oktober. Under 2015 utgjordes utbildningsnämnden av följande personer: Sofie Graner, Anna-Karin 

Wikström, Martin Stjernquist, Ylva Carlsson (ansvarig för specialistexamen), Emma Råsmark Röpke 

(OGU), Lina Bergman (OGU), Karin Lindén, Verena Sengpiel (SPUR-samordnare) och Jan Brynhildsen 

(ordförande).  Umeås plats var fortfarande vakant. Specialistexamen avhölls 20-22 maj i Göteborg. 

Femtiofem blivande specialister genomförde examinationen vilket var rekord. Specialistexamen 

genomfördes under tre dagar på grund av det stora antalet deltagare. Dag 1 genomfördes en skrivning och 

dag 2 en OSCE-tentamen (kliniska stationer) och dag 3 presentation av ST-arbeten. Av de 55 ST-läkare 

som genomförde examinationen blev 48 helt godkända. En deltagare blev underkänd på den skriftliga 

tentamen medan sex fick komplettera brister som uppdagades vid OSCE-tentamen. Samtliga deltagare 

fick individuell feed-back. Deltagarna, såväl ST-läkarna som utbildningsnämnden, tyckte att det var tre 

mycket intensiva dagar men flertalet var nöjda med upplägget. Vid ett symposium under SFOG-veckan 

presenterades senare fem ST-arbeten som valts ut av utbildningsnämnden och OGU. 
Antalet deltagare i specialistexaminationen har ökat under senare år och 2015 var antalet det i särklass 

största hittills. Detta medför problem med logistiken och det blir bekymmersamt för ”värdkliniken” att 

ensamma bemanna alla stationer vid den praktiska delen av examinationen. Vid specialistexamen 2016 

(Göteborg) kommer därför också lärare från andra fakulteter att delta i detta moment. Från och med 2015 

tog SFOG ut full kostnadstäckning för deltagande i specialistexamen. Glädjande nog hade detta ingen 

negativ påverkan på deltagarantalet. 
Sammanlagt 53 kurser för ST-läkare och specialister arrangerades i SFOGs regi under året. ABC-kurser 

för nya läkare tidigt under ST genomfördes på Universitetssjukhuset i Örebro och på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. 
Det råder som tidigare en stor efterfrågan på kursplatser, framför allt från ST-läkare, men även fler 

renodlade fortbildningskurser för specialister behövs. Utbildningsnämnden och styrelsen initierade 2014 

ett arbete med att inom ramen för SFOGs kursverksamhet till fullo täcka behovet av kurser för ST-läkare. 

Under 2015 vidareutvecklades dessa planer och AR-grupperna arbetar nu med att ta fram ett heltäckande 
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kurspaket för ”kurser under ST” för att tillgodose kursbehovet för ST-läkare. Kursernas innehåll kommer 

att svara mot målen för ST. Målet är att samtliga ST-läkare ska erbjudas plats på samtliga kurser och att 

dessa ska organiseras av SFOG. Planerad start för kurserna är 2017. Fortbildningskurser för specialister 

kommer som tidigare att annonseras på hemsidan och då riktas till specialister. 

Under året har utbildningsnämnden också reviderat samtliga styrdokument för ST (checklistor, 

instruktioner för vetenskapligt arbete, rekommendationer för sidoutbildning) och synpunkter har 

inhämtats från studierektorsnätverket och AR-grupper. 

Utbildning för nya SPUR-inspektörer har genomförts. Behovet av inspektioner är stort och  från 2015 

finns en tydlig plan för inspektioner med rullande schema. 
Intressegruppen för ”studierektorsnätverket för ST (SNÄV)” har blivit etablerat och visat sig vara en 

mycket värdefull resurs. 
Utbildningssekreteraren har deltagit i möten med NFOG Educational Committee. 2015 genomfördes en 

gemensam nordisk konferens ”Nordic OB-Gyn training – are we good enough?” i Köpenhamn 7-8 maj. 

Under året har två subspecialister godkänts i reproduktionsmedicin och två i Gyn-/Tumörkirurgi med 

cancervård. 

 

 

SNAKS – Svenskt Nätverk för Nationella Kliniska Studier inom Ob/Gyn Klar 
SNAKS är resultatet av ett upprop som skrevs i Medlemsbladet av två av våra professorer, Magnus 

Westgren och Henrik Hagberg, med syfte att uppmärksamma alla inom vår specialitet, på möjligheterna 

att driva klinisk forskning med hög kvalitet i ett brett nationellt samarbete. Nätverket startade med 

allmänna intressemöten under 2014 och en styrgrupp bildades under våren 2015. Styrgruppen 

representeras av företrädare för obstetrik, gynekologi och reproduktionsmedicin, geografiskt från hela 

landet, universitetskliniker liksom landsortskliniker, samt av både äldre och yngre kollegor som arbetar i 

vår specialitet. Sammankallande är Annika Strandell, f.n. även vetenskaplig sekreterare i SFOG. 

Flera studier är på gång. En studie om rökstopp inför operation görs inom GynOp-registret. Induktion v 

41 eller v 42 blir den första obstetriska studien. Opportunistisk salpingektomi planeras som en register-

randomiserad studie i GynOp. 

Nätverket har en hög målsättning. Vi har börjat i liten skala och kan expandera i takt med att fler studier 

kan göras. Vinsterna kan bli stora. Först och främst bidrar detta arbete till att den kliniska vården blir mer 

evidensbaserad. Stora nationella material har större chans att kunna svar på de kliniska frågor som ställs. 

Egna resultat är lättare att implementera. Kliniska studier blir en naturlig del av den kliniska vardagen, 

även på mindre sjukhus som inte har en stark akademisk tradition. För många ST-läkare kan arbetet i 

nätverket ge material till det obligatoriska vetenskapliga arbetet. Svensk obstetrik och gynekologi kan 

synas mer genom att studierna presenteras på internationella kongresser och publiceras i välmeriterade 

vetenskapliga tidskrifter. 

 

 

SFOG riktlinjer 

SFOG-riktlinjer utgör evidensbaserade rekommendationer för handläggning av medicinska tillstånd som 

SFOGs styrelse bedömt som angelägna att ha gemensamma riktlinjer för. 

Under 2015 publicerades följande riktlinjer på hemsidan:  

- Riktlinjer för fosterdiagnostik med NIPT, "non invasive prenatal test” 

- Induktion av förlossning 

 

 

 
 
 

https://www.sfog.se/media/255926/riktlinjer_nipt___version_prel_sfog_2_juli.pdf
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Årsberättelse för Mödrahälsovårdsöverläkargruppen (mhöl-gruppen)   
Från 19 mars 2014 är Elisabeth Storck Lindholm, SLL ordförande och Caroline Lilliecreutz, Linköping 

sekreterare. 

Mhöl-gruppen har deltagit i två nationella möten under året, varav en traditionsenligt tillsammans med 

samordningsbarnmorskorna. På de nationella mötena är uppslutningen av mödrahälsovårdsöverläkare och 

samordningsbarnmorskor mycket hög.  

Uppdateringen av ARG-rapport 59, som betraktas som ett nationellt styrdokument bland annat i samband 

med beställning av mödrahälsovård, har fortsatt. Uppdateringen är färdigställd och ute på remiss. Den 

kommer att publiceras som PDF-fil på SFOGs hemsida men inte tryckas på nytt för att lättare kunna 

uppdateras vid behov. ARG rapporten är ett teamarbete med ett flertal mödrahälsovårdsöverläkare, 

representanter för samordningsbarnmorskorna och mödra-barnhälsovårdspsykologerna. Uppdateringen 

synkroniseras med mhöl-gruppens uppdrag att, tillsammans med projektet Rökfri Operation, representera 

SFOG i projektet Läkares Samtal om Levnadsvanor, som drivs i SLS regi. ARG-rapporten skrivs bland 

annat om för att underlätta implementering av de Nationella Riktlinjerna för Sjukdomsförebyggande 

Metoder. 

Under året har samarbete med LÖF och SKL påbörjat för arbete med säker mödrahälsovård med tre 

mödrahälsovårdsöverläkare och två samordningsbarnmorskor. Arbetet med den så kallade Rutinkollen 

ska vara klar i oktober 2016 och kommer att bli ett verktyg för att på ett systematiskt sätt granska 

journaler inom mödrahälsovården.  

Bland frågor som varit i fokus under 2015: Socialstyrelsens riktlinjer för Graviditetsdiabetes, våld i nära 

relationer, SFOGs nya riktlinjer om fosterdiagnostik, utbildning i mödrahälsovård för ST läkare i 

allmänmedicin, SFOGs nya riktlinjer för cevixcancerscreening, sömnstörning under graviditet, kikhosta 

och risk för död och svår sjukdom hos spädbarn, Regionalt vårdprogram för psykisk ohälsa vid graviditet, 

Autismspektrumstörning och föräldraskap, Turners syndrom, Nya rekommendationer för screening av 

immunisering under graviditet, Norrbottens lyckade projekt att halvera aborter med gratis preventivmedel 

för alla kvinnor, surrogatmoderskap, Janusinfo och Graviditetsregistret.   

 

 

Sveriges Privatgynekologer   

 
Vid årets utbildningsresa till Camogli i september var vi ca 50 gynekologer som ägnade två dagar åt 

intressanta föreläsningar och livliga diskussioner kring aktuella ämnen. 

Årets huvudteman var komplikationer efter gynekologisk cancerbehandling samt genital smärta. 

 

Med Dr Karin Bergmark, gynekologisk onkolog, föreläste på temat "Sexuell funktion och rehabilitering 

efter gynekologisk cancer". Det var mycket uppskattat och på allmän begäran levererade Karin en extra 

(oplanerad) föreläsning under kursens sista dag, angående seneffekter efter strålbehandling, speciellt med 

hänseende till urinblåsa och tarm. 

  

Docent Gunilla Brodda Janssen redogjorde för olika sorters smärta, smärtmekanism och 

behandlingsalternativ, med speciell inriktning på kronisk (gynekologisk) smärta. 

 

Med Dr Jan Zetterström föreläste om prolapskirurgi bland annat med jämförelse av olika metoder. 

  

Med Dr Sophia Ehrström redogjorde för senaste nytt om candida och råd vid kronisk svampinfektion. 
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Dr Johanna Andersson berättade om adenomyosbehandling och en spännande studie som pågår med 

Bromocriptinebehandling. 

 

 

Vår vetenskapliga rådgivare Lena Marions bidrog åter med nyheter inom reproduktiv hälsa och 

antikonception. Bland annat pratade hon om våld mot unga. 

  

I pauserna, över lunch eller middag, skedde som vanligt ett stort utbyte kollegor emellan och när 

vetenskapen var avklarad hölls årsmötet. 

Jennie Stolt invaldes i styrelsen som sekreterare efter avgående Agneta Möller. 

Ilona Barnard omvaldes som ordföranden. Johanna Andersson fortsätter som webmaster och Katarina 

Johansson som kassör. 
  
Resegruppen består i år av Katarina Johansson och Catharina Hellsten, med Boel Larsson-Bahr som 

rådgivare. 

  

Maria Cederholm är vår representant i Privatläkarföreningen. 

  

På årsmötet diskuterades bland annat formatet för kommande kursresor och problem för gynekologer i 

Stockholm verksamma inom vårdval, då SLL föreslagit stora sänkningar i ersättningsnivåer. Jan 

Zetterström redogjorde för de diskussioner som förts och strategier som diskuterats inom branschrådet. 

  

Under året har styrelsen haft ett möte i Stockholm och sex telefonmöten. För närvarande har föreningen 

ett knappt nittiotal betalande medlemmar. 

 
 

Gruppen för Öppenvårdsgynekologi  

(har inte avgett någon rapport) 
 

  

OGU  

 
OGU har under 2015 arbetat med att ta fram frågor till OGU-enkäten 2016. 

OGU har under 2015 lagt fokus på att lyfta våra två huvudfrågor för arbetsåret 2014/2015: att få en 

nationell spridning av ”Gynsatsningen” som är en modell från Falun för att få bättre struktur kring den 

kirurgiska träningen, samt skapa strukturer för att få fler läkare till forskning. Tillsammans med SFOG 

ordnade vi ett symposium på SFOG-veckan 2015 med tema forskande läkare. Vi har gjort en 

enkätbaserad jämförelse mellan Falun och en likvärdig klinik för att identifiera eventuella nackdelar med 

gyn satsningen. Vi fann inga skillnader och resultatet presenterade på verksamhetsmötet i samband med 

SFOG-veckan 2015 och i medlemsbladet. Dessa två huvudfrågor kommer att vara tema på OGU-enkäten 

2016. Vi har även fortsatt vårt samarbete med SYLF där vi just nu diskuterar deras rapport om bl.a. 

privatiseringens effekt på ST-utbildningen. 

I varje nummer av medlemsbladet försöker vi summera våra aktuella projekt för att hålla våra medlemmar 

informerade. I medlemsbladet har vi även skrivit om internationella utbyten. 

Det finns ett årligt återkommande problem att uppdatera maillistan till våra medlemmar. Vi har initierat 

en dialog med SFOG angående förbättring av medlemsregistret som även skulle kunna omfatta ett 

fungerande medlemsregister för OGUs medlemmar. Under 2015 uppdaterar vi vårt medlemsregister med 

hjälp av den kursinventering som mailats ut till samtliga verksamhetschefer som har ST-läkare på sin 

klinik. 

Vi har fortsatt arbetet med att hålla vår hemsida så användarvänlig och uppdaterad som möjligt, samt 

postat aktuella händelser på vår Facebook-sida. 
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Vi har haft representanter på ABC-kursen i Uppsala respektive Örebro, samt vid AT-stämman i 

Stockholm.  

OGU har varit representerat av ordföranden Mahsa Nordqvist på årets verksamhetsmöten och hon har där 

delgivit information om OGUs pågående arbete.  

Under 2015 har OGU-styrelsen varit representerat i utbildningsnämnden av Lina Bergman och Emma 

Råsmark Röpke. Genom att vara delaktiga under utbildningsnämndens möten har OGU kunnat vara med 

och påverka utformandet av ST-tentamen. Genom att bevaka nivån och utformning av både den skriftliga 

tentamen, de praktiska stationerna och det vetenskapliga arbetet bidrar OGU till att specialisttentamen 

läggs på en adekvat nivå för vad som är rimligt vid genomgången specialistutbildning. Under 2015 har 

arbetet med nya ST 2015 varit betoningen i Utbildningsnämndens arbete utöver arbetet med ST tentamen. 

Det nya ST programmet innebär att alla våra kurser har omarbetats samt att checklistorna i 

målbeskrivningen har reviderats. OGU har medverkat i detta genom att vara med och utforma de nya 

kurserna som skall vara standardiserade och lika för alla kursgivare i Sverige samt täcka in alla 12 

målbeskrivningspunkter. I revideringen av checklistorna har OGU lagt tyngdpunkten vid de kirurgiska 

färdigheterna och fått igenom ett tydliggörande av vilka moment inom den gynekologiska kirurgin som 

en nybliven specialist skall behärska och genom ett separat appendix till checklistorna blir detta än 

tydligare än vad det varit innan. Med detta är förhoppningen att den genomsnittliga nivån på kirurgiska 

kunskaper kan höjas från vad som visat sig var bristfälliga kunskaper i tidigare enkäter till nyblivna 

specialister. 

Vi har fortsatt fått ta del av dialogen kring SPUR-inspektionerna och grundutbildningen 

Temat för ST-dagarna var i år “Blödningar under graviditet och förlossning". Representanter från AR-

grupper informerade om sitt arbete och man erbjöds möjlighet att köpa ARG-rapporter till ett rabatterat 

pris. Under OGU dagarna lanserades arbetet med yngre läkare till forskning där föreståndaren från 

regionalt forskningscentrum i Dalarna föreläste tillsammans med en nybliven med dr från 

Borås/Göteborg. Det sociala programmet inkluderade mingel vid sjön Siljan, underhållning på hög nivå 

samt middag och dans. 

2015 års SFOG-vecka gick av stapeln i Jönköping. OGU delegerade till lokala ST-läkare från Linköping 

att ordna en ST kurs inom endokrinologi och ett symposium om perinealskador. Tillsammans med SFOG 

ordnade vi föreningssymposiet ”Forskande läkare- när, var hur?”. Under tisdagskvällen arrangerade ST-

läkarna i Jönköping en härlig kväll med frisbeegolf och middag.  

Maja Weinryb och Anna-Karin Jacobsson blev under hösten2015, invalda i OGU-styrelsen som 

adjungerade. Maja skall ta över rollen som ENTOG-ansvarig istället för Elisabeth Vock, som avgick 

under OGU-dagarna 2015. Anna-Karin kommer att fr o m april 2016 ta över ansvaret som NFYOG-

representant. Ida, Anna-Karin och Elisabeth har under året deltagit under flera internationella möten. 

ENTOG-utbytet gick av stapeln i Utrecht i Nederländerna i maj. Anna Drca från Södersjukhuset i 

Stockholm deltog under utbytet. Elisabeth Vock representerade Sverige under ENTOG:s årsmöte. År 

2016 sker utbytet i Torino i Italien och OGUS internationella representanter jobbar med att rekrytera och 

vägleda deltagare. 

NFYOG har haft två möten under året. Första mötet hölls i samband med NFOGs utbildningsseminarium 

i Köpenhamn i maj 2015. NFYOG var med och organiserade seminariet och hjälpte till med att bjuda in 

föreläsare. Det andra mötet hölls i Uppsala i november 2015. NFYOGs satsning inför kommande år är att, 

tillsammans med NFOGs utbildningsnämnd, utveckla och harmonisera den laparoskopiska träningen för 

ST-läkare inom Norden. NFYOG har också en representant i organisationskommittén för den framtida 

NFOG-kongressen som ordnas år 2016 i Helsingfors i Finland. 

 

 

Internationellt samarbete  

NFOG 

SFOGs ordförande har deltagit i NFOGs två styrelsemöten under året.  
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FIGO  

SFOG representerades på FIGOs general assembly i Vancouver oktober 2015 av Lars Ladfors. Vid 

General Assembly, där SFOG hade fyra röster, valdes Seija Grenman från Finland till  vice-

president,  Margit Steinholt från valdes in i Executive Board. Sedan tidigare är Anette Tønnes Pedersen 

från Danmark med i Executive Board. För första gången är det tre kollegor från Norden med i FIGOs 

styrelse. 

  

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 
  
ansamlad förlust -15 000 
årets förlust -95 452 
 -110 452 
  
behandlas så att 
Under året beslutade bidrag 0 
i ny räkning överföres -110 452 
 -110 452 
  
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 

tilläggsupplysningar. 

  

http://www.nfog.org/files/Seija%20Grenman%20Candidate%20for%20Vice%20President%20of%20FIGO1.pdf
http://www.nfog.org/files/NGF%20nomination%20executive%20board%20Margit.pdf
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Resultaträkning Not 
1 

2015-01-01 
-2015-12-31 

2014-01-01 
-2014-12-31   

 

 

 

            

Nettoomsättning 2 4 667 525   3 898 414   

Övriga rörelseintäkter   14 609   0   

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   4 682 134   3 898 414   

            

Rörelsekostnader           

ARG-verksamhet   -146 305   -263 917   

Medlemstidning   -260 002   -362 233   

Övriga externa kostnader 3 -3 252 771   -2 152 026   

Personalkostnader 4 -992 457   -1 243 374   
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar   -4 904   0   

Summa rörelsekostnader   -4 656 439   -4 021 550   

Rörelseresultat   25 695   -123 136   

            

Finansiella poster           

Ränteintäkter   561   34   

Realisationsvinster och realisationsförluster 5 2 819   -801   

Utdelningar   30 649   19 045   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 423   -64 612   

Summa finansiella poster   31 606   -46 334   

Resultat efter finansiella poster   57 301   -169 470   

            

Bokslutsdispositioner 6         

Förändring av periodiseringsfonder   -92 000   -94 000   

Summa bokslutsdispositioner   -92 000   -94 000   

Resultat före skatt   -34 699   -263 470   

            

Skatter           

Skatt på årets resultat   -60 753   -62 751   

Årets resultat   -95 452   -326 221   
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Balansräkning Not 

1 

2015-12-31 2014-12-31 

 

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Inventarier, verktyg och installationer 7 19 616   0   

Summa materiella anläggningstillgångar   19 616   0   

            

Summa anläggningstillgångar   19 616   0   

            

Omsättningstillgångar           

            

Varulager m. m.           

Färdiga varor och handelsvaror   447 622   461 725   

Summa varulager   447 622   461 725   

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   302 039   279 758   

Övriga fordringar   166 419   94 853   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   91 007   314 353   

Summa kortfristiga fordringar   559 465   688 964   

            

Kortfristiga placeringar           

Övriga kortfristiga placeringar 8 3 007 332   3 650 085   

Summa kortfristiga placeringar   3 007 332   3 650 085   

            

Kassa och bank           

Kassa och bank   1 169 283   521 985   

Summa kassa och bank   1 169 283   521 985   

Summa omsättningstillgångar   5 183 702   5 322 759   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   5 203 318   5 322 759   
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Balansräkning Not 

1 

2015-12-31 2014-12-31 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Fritt eget kapital           

Balanserat resultat   3 806 554   4 147 775   

Beslutade bidrag 9 -15 000   -15 000   

Årets resultat   -95 452   -326 221   

Summa fritt eget kapital   3 696 102   3 806 554   

Summa eget kapital   3 696 102   3 806 554   

            

Obeskattade reserver 10         

Periodiseringsfonder   1 032 000   940 000   

Summa obeskattade reserver   1 032 000   940 000   

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   137 219   67 132   

Skatteskulder   0   27 368   

Övriga skulder   13 082   148 093   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   324 915   333 612   

Summa kortfristiga skulder   475 216   576 205   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 203 318   5 322 759   

            

  

  
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

  

Ställda säkerheter   Inga Inga   

          

Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisningsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

 

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. 

 

Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna redovisas 

som upplupen intäkt i balansräkningen. 

 

Långfristiga värdepappersinnehav värderas kollektivt då syftet med placeringarna är att uppnå 

riskspridning. 

 

Värdepapper, som är anläggningstillgång, är upptagen till anskaffningsvärde minskat med eventuellt 

erforderliga nedskrivningar, avseende bestående värdenedgångar. 

 

Marknadsvärdering/Förmögenhetsberäkning 

 

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, och övriga tillgångar 

upptagna till bokfört värde minskade med främmande skulder. 

 

Anslag 

 

Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital (disponibla medel). Anslagen skuldföres vid 

beslutstillfället. 

 

Gåvor 

 

Stiftelsen skall tillgodose sitt ändamål genom att bland annat delar av under det senaste året tillkomna 

gåvor/donationer disponeras för stipendier. 
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Not 2 Nettoomsättning 

  2015 2014   

        

        

Medlemsavgifter 1 374 000 1 372 931   

Annonsintäkter 469 950 618 325   

ARG-verksamhet 855 290 969 658   

Diagnoshandbok 73 450 291 000   

Årsrapporter 250 560 281 268   

Utbildningsnämnden 193 500 104 070   

OGU ST-dagar 42 511 80 794   

Bidrag 121 349 78 994   

Årsmöte 629 515 101 373   

Versamhetsmöte 39 200 0   

Vintermöte 618 200 0   

  4 667 525 3 898 413   

        

  

Not 3 Övriga externa kostnader 

  

  

  2015 2014   

        

Medlemsavgifter (Acta, Figo, NFOG, ECOG, IFFS) 987 440 839 050   

Möten och kongresser 502 510 472 419   

Utbildningsnämnden 420 705 74 095   

Revisionsarvoden 115 250 10 500   

OGU ST-dagar 44 387 23 410   

Övriga kostnader inkl övriga OGU 667 410 732 551   

Vintermöte 482 031 0   

Verksamhetsmöte 33 038 0   

  3 252 771 2 152 025   
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Not 4 Anställda och personalkostnader 

  2015 2014   

        

Medelantalet anställda       

Kvinnor 2 2   

Män 0 0   

  2 2   

        

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader       

inklusive pensionskostnader       

Löner och andra ersättningar 593 044 707 321    

Sociala kostnader och pensionskostnader 322 963 338 816    

(varav pensionskostnader) (110 109 99 008)   
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 916 007 1 046 137    

        

  

Not 5 Realisationsvinster och realisationsförluster 

  2015 2014   

        

Vinst vid försäljning av värdepapper 34 072     

Förlust vid försäljning av värdepapper -31 253 -801   

  2 819 -801   

        

  

Not 6 Bokslutsdispositioner 

  2015 2014   

        

Avsättning till periodiseringsfond -92 000 -94 000   

  -92 000 -94 000   

        

  

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 

  2015-12-31 2014-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 0 0   

Inköp 24 520 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 520 0   

        

Ingående avskrivningar 0 0   

Årets avskrivningar -4 904 0   

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 904 0   

        

Utgående redovisat värde 19 616 0   
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Not 8 Aktier och andelar 

Namn 
Bokfört 

värde 
Marknads- 

värde   

Svenska aktier/aktierelaterade instrument 3 007 332 4 070 507   

  3 007 332 4 070 507   

        

  

Not 9 Beslutade bidrag 
Beslutade bidrag 2015 och utbetalade 2015 
Marie Blomberg, 15.000 kr 
  

  

Not 10 Obeskattade reserver 

  2015-12-31 2014-12-31   

        

Periodiseringsfond 2010-12-31 230 000 230 000   

Periodiseringsfond 2011-12-31 220 000 220 000   

Periodiseringsfond 2012-12-31 176 000 176 000   

Periodiseringsfond 2013-12-31 220 000 220 000   

Periodiseringsfond 2014-12-31 94 000 94 000   

Periodiseringsfond 2015-12-31 92 000 0   

  1 032 000 940 000   
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Stockholm den 21 april 2016 
  

  

  

  
Lotti Helström Andreas Herbst 
Ordförande Vice ordförande 
    

    

    
Helena Kopp Kallner Bengt Karlsson 
Facklig sekreterare Skattmästare 

    

    

    
Annika Strandell Ellika Andolf 
Vetenskaplig sekreterare Utbildningssekreterare 

    

    

    
Liselott Andersson Kristina Nordquist 
Redaktör för medlemsbladet Ledamot 
    

    

    
Paulina Arntyr Hellgren Lars Ladfors 
Ledamot Ledamot 
    

    

    

Matts Olovsson   

ARGUS   

    

  

  
Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2016 

  
Crowe Horwath Osborne AB  
  

  

  
Christer Eriksson  
Auktoriserad revisor  

  


