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Närvarande: Andreas Herbst (ordf.
SFOG), Helena Kopp Kallner (FARG,
facklig sekr. SFOG), Annika Strandell
(Evidens-ARG), Paulina Arntyr Hellgren
(ordf. OGU), Karin Pettersson (Peri-
natal-ARG), Greta Edelstam (Endo-
metrios-ARG), Bartosz Bezubik (Endo-
metrios-ARG), Lars Ladfors (Robson-
ARG), Kristina Elfgren (C-ARG), Cecilia
Kärrberg (C-ARG), Pia Jakobsson Kruse
(TON-ARG), Marie Söderberg (UR-
ARG), Kjell Wånggren (Fert-ARG),
Ragnhild Hjertberg (Hem-ARG), Ove
Axelsson (ARGUS), Nina Bohm Starke
(Vulv-ARG), Christina Rydberg (Vulv-
ARG), Ellika Andolf (utbildningssekr.
SFOG), Sissel Saltvedt (MM-ARG),
Alkistis Skalkidou (Endokrin-ARG),
Ingrid Berglin (Etik-ARG), Lena
Moegelin (Pos-ARG), Elin Svensk (vice
ordf. OGU, Pos-Arg), Peter Lindgren
(Ultra-ARG)
Adjungerade: Susanne Lundin och Diana
Mickels, SFOGs kansli

1. Val av ordförande och

sekreterare

Ove Axelsson valdes till ordförande och
Helena Kopp Kallner till sekreterare.

2. Godkännande av föregående

protokol

Godkändes och de frågor som bör dis-
kuteras igen tas upp under pågående
möte.

3. Verksamhetsberättelse

ARGUS

Under året har inga ARG-rapporter
publicerats.

4. Kommande ARG-rapporter

FARG Inducerad Abort
Pos-ARG Sexologi
Pos-ARG Förlossningsrädsla
Hem-ARG Hemostasrubbningar inom

obstetrik och gynekologi

5. Jävsdeklarationer

Finns nu på hemsidan. Diskussion kring
att det endast är de som är med och skri-
ver riktlinjer och rapporter samt råd som
skall behöva lämna in jävsdeklaration.
Beslut: Gruppen beslutar lyfta detta till
styrelsen.

6. Arbete med ARG-rapporter

Föreningssymposiet kommer att handla
om arbetet med riktlinjer och råd. 

7. Ekonomi

Varje AR-grupp har 10 000 kr som kan
disponeras i huvudsak för omkostnader
vid ARG-möten. Dessa medel dispone-
ras av AR-gruppen och medel rekvireras
genom att beloppet faktureras eller ersätt-
ning av egna utlägg rekvireras från
”Stiftelsen för utbildning och forskning
inom ämnesområdet de kvinnliga och
manliga övergångsåren”. På fakturan/
rekvisitionen anges vad det var för typ av
möte och kontaktperson. 
Fakturan skickas till Att: Ingrid Larsen,
Allévägen 4, 183 52 Täby. 

Övriga medel för arbete med ARG-
rapporter, SFOG-riktlinjer och kurser för
ST-läkare söks via ”Stiftelsen”
http://www.stiftelsen.org/KK_Stiftelsen
/Valkommen.html

Det går också att söka medel för andra
ARG-relaterade kostnader direkt till
ARGUS.

Aktualiserades att de större ARG-
grupperna skulle behöva en större bud-
get för sin verksamhet.
Beslut: Frågan tas upp på ett SFOG-
styrelsemöte.

8. Redovisning från respektive

ARG

V.g. se årsrapporterna från varje ARG.

9. SFOG-riktlinjer

Klara i år
• Tyreoideasjukdom vid graviditet ska

diskuteras detta möte.

10. Tumör-ARG och ”Big-ARG”

Ett möte är planerat till 1/12 på
Läkaresällskapet i Stockholm för att åter-
starta Tumör-ARG och bilda en AR-
grupp inom området benign kirurgi.
Intresset att delta har varit stort.

11. Diskussion om 

kursverksamheten

Karin Pettersson presenterade upplevda
problem med kursverksamheten. 
• Fakturatiden för kort
• Utvärderingen att man kan fylla i

under tiden (åtgärdat)
• Presentationer på nätet (bör ordnas)
• Inte två kurser samma vecka (åtgär-

dat)
• Intyg med rätt utbildningsår printas

ut i förväg (åtgärdat)
• Att SFOG ordnar utskick, närvaro-

lista, kontakt vid frågor (diskussion)
• Ska man kunna välja att ha en del av

administrationen lokalt (diskussion)
• Lagerhållning av ARG-rapporter
Gamla ARG-rapporter kommer att fin-
nas kvar då vi får behålla vårt lager.

12. Hemsidan

Lars Ladfors berättar om hemsidan som
kommer att uppdateras. Kansliet kan vara
behjälpligt med att lägga upp saker på
hemsidan och att lägga upp mötestider i
kalendariet.

Ordförande
Ove Axelsson
ARGUS

Vid pennan
Helena Kopp Kallner
Facklig Sekreterare SFOG, sekreterare i
FARG
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