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

räkenskapsåret 2017. 

  

  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

  

  

Förvaltningsberättelse 
  

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

fyrtiosjunde verksamhetsår, det ett hundratolvte året som sektion i Svenska Läkaresällskapet. 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 

Styrelsen har under det gångna året haft åtta protokollförda sammanträden och två telefonmöten. 

Den har det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 

Andreas Herbst, ordförande 

Eva Uustal, vice ordförande 

Helena Kopp Kallner, facklig sekreterare  

P-G Larsson, vetenskaplig sekreterare 

Ellika Andolf, utbildningssekreterare 

Bengt Karlsson, skattmästare 

Liselott Andersson, redaktör för Medlemsbladet  

Lars Ladfors, ledamot och webbansvarig 

Kristina Nordquist, ledamot 

Paulina Arntyr Hellgren, ledamot, OGU-representant  

Ove Axelsson, ARGUS 

 

  

Verksamheten 
 

Främjande av ändamålet 

 

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) är en specialistförening inom Sveriges 

Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkarsällskapet.  

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och 

gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och 

fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år 

arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program. 

  

  

Allmänt om verksamheten 

 

 

Under verksamhetsåret har arbetet med att tillgodose ett komplett kursprogram under ST-utbildningen för 

blivande gynekologer fullföljts. Under 2017 arrangerades samtliga 11 kurser, de flesta vid två tillfällen på 

olika orter, som bedömts erforderliga för att täcka Socialstyrelsen fastställda utbildningsmål. Arbetet ha 

kunnat genomföras genom stort engagemang av föreningens Arbets- och Referensgrupper och hängivna 

kollegor som påtagit sig ansvar som kursledare, i samarbete utbildningssekreteraren och kansliet. Under 

2017 genomgick 48 ST-läkare den specialistexamen som arrangeras av föreningen.  
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Under 2017 bildades en ny Arbets- och Referens-Grupp inom benign gynekologi, och återskapandes en 

AR-Grupp inom tumörkirurgi. Vi ser positivt på det för vår förening viktiga engagemanget i dessa 

AR-Grupper som representerar två centrala delar av vår specialitet.  

 

En arbetsgrupp från Perinatal-ARG och Ultra-ARG presenterade under verksamhetsåret en utredning 

kring subspecialisering i fetomaternell medicin. SFOG beslöt att i nuläget inte inrätta en ny subspecialitet, 

men avser att se över vår vidareutbildning inom specialitetens alla delar.   

 

Föreningen bildade från och med ingången av verksamhetsåret 2017 ett helägt aktiebolag, SFOG 

utveckling AB, vars syfte är att hantera ekonomin i samband med ST- och SFOG-kurserna, 

SFOG-veckan m.fl. arrangemang.  

 

Under verksamhetsåret tog SFOG in anbud från kongressbyråer för ett flerårigt avtal för arrangemangen 

av SFOG-veckan, och tecknade ett avtal med kongressbyrån MeetAgain för 2018-2022.   

 

Under verksamhetsåret 2017 påbörjades en uppgradering och revision av vår hemsida, som slutförs under 

början av 2018. 

 

SFOG-veckan 2017 hölls i Stockholm, och lockade 1 026 deltagare och 56 utställare (se nedan).  

Styrelsen har under året arrangerat två verksamhetsmöten, där verksamhetschefer, professorer och 

representanter från AR-grupper och intresseföreningar har deltagit (se nedan).  

 

SFOG har under året haft möten med SKL och Socialdepartementet kring förlossningsvård och kvinnors 

hälsa, och kring den prioriterade satsning som regeringen beslutat om för dessa områden. SFOG har även 

tillsammans med Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Neonatalföreningen haft möte med 

Socialstyrelsen och dess rättsliga råd kring sena aborter, och påbörjat ett arbete tillsammans med 

Barnmorskeförbundet för att ta fram ett konsensusdokument i frågan. 

 

SFOG har liksom tidigare år deltagit i Svenskt Kirurgiskt Råd och närvarat vid de två möten som 

arrangerats under året. En viktig gemensam fråga är utbildningen och kraven på såväl vidareutbildning 

och fortbildning. 

 

Projekt Säker Förlossningsvård bedrivs fortsatt i samarbete med Patientförsäkringen LÖF, 

Barnmorskeförbundet (SBF) och Svenska Neonatalföreningen, och under 2017 avslutades den andra 

omgången med fokus på handläggning av förlossning vid riskgraviditeter samt prevention, diagnostik och 

behandling av bäckenbottenskador. Under 2017 har de två webb-utbildningarna i CTG respektive 

neonatal HLR uppdaterats och kompletterats, och en ny bäckenbottenutbildning har tagits fram.  En 

rapport som summerar denna omgång av Säker Förlossningsvård kommer under våren.  

 

Föreningen har under året haft två möten och upprepade kontakter med Svenska Barnmorskeförbundet, 

och SFOG har tillsammans med SBF arrangerat en nationell konferens kring aborter.  

 

Under verksamhetsåret har föreningen tillskrivit berörda myndigheter (Socialdepartementet, 

Socialstyrelsen, Invandrarverket) i angelägna frågor. Föreningen har aktivt deltagit i samhällsdebatten där 

vi i kontakter med massmedia fortlöpande besvarat frågor i intervjuer, skrivit debattinlägg, och deltagit i 

Almedalsveckan. Föreningen har också varit representerad vid NFOGs och EBCOGs möten under året.   

 

Under 2017 tillsattes följande uppdrag med medlemmar från SFOG: Liselott Andersson representant i 

SLS språkkommitté, Maud Ankardal registerhållare i Gyn-OP-registret; Birgitta Segeblad och Elisabeth 

Storck Lindholm representanter i Livsmedelsverkets referensgrupp för råd till gravida och ammande, och 

Karin Pettersson fick förnyat förtroende som representant i referensgruppen för antiviral terapi. 
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Under 2017 hade SFOG 2 119 medlemmar, vilket var en ökning med 105 medlemmar jämfört med året 

innan; vi fick 105 nya medlemmar, och 44 utträdde. 

 

 

Medlemsbladet   
 

Liselott Andersson har varit redaktör för Medlemsbladet under 2017. Medlemsbladet har under året 

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

hemsidan.  

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

ut efter ST-examen. Vetenskapliga arbeten ska vara granskade av ”referee” eller motsvarande inför 

publicering.  

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.  

I medlemsenkäten som utvärderades 2017 framkom bl.a. önskemål om artiklar om nya forskningsrön, 

debattartiklar om etiska svårigheter, tips på böcker, hemsidor mm, kåserier, dödsrunor, patientfall och 

mycket annat. SFOG uppmanar alla medlemmar att påverka innehållet i Medlemsbladet genom att skicka 

in bidrag! 

 

 

SFOG-kansliet  
 

Diana Mickels har tillsammans med Susanne Lundin varit ansvariga för SFOGs kansli. Susanne Lundin 

är även ekonomiansvarig. Kansliets huvuduppgifter har varit att ge stöd åt styrelsen, kursadministration 

för nystartade ST-utbildningen, 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.  

 

 

Verksamhetsmöten  
 

Två verksamhetsmöten hölls i Stockholm under 2017, med högt deltagande. Vid januarimötet väckte Åsa 

Wahlberg allas intresse och engagemang då hon föreläste om ”Second victim” – traumatiska upplevelser 

hos förlossningspersonal i förlossningsvården. Som ny professor presenterade sig P-G Larsson, även 

SFOGs vetenskapliga sekreterare. Nya gyn-OP-registret och Graviditetsregistret presenterade aktuell 

information, Vid septembermötet informerades bl.a. om den nya bäckenbottenutbildningen, 

SPUR-verksamheten, SNAKS aktiviteter, samt aktuellt från Gyn-OP-registret, och SFOGs 

utbildningsverksamhet. En arbetsgrupp presenterade sitt förslag till subspecialisering inom fetomaternell 

medicin. 
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SFOGs aktiviteter i Svenska Läkaresällskapet 
 

Helena Kopp Kallner har representant SFOG vid Specialistföreningarnas representantskap i april och i 

oktober 2017. Under året har man diskuterat specialistföreningarnas roll i Läkarförförbundet. Samtidigt 

som föreningarna utgör yrkesföreningar som ofta har ett stort utbildningsansvar och egna 

medlemsregister utgör man en delförening i Läkarförbundet. Alla medlemmar i specialistföreningarna är 

dock inte medlemmar i förbundet. Specialistföreningarna önskar främst hjälp med administration och 

opinionsbildning. Läkarförbundet i sin tur önskar att vi lyfter frågor som de ska driva centralt. En sådan 

fråga är utbildning av blivande specialister där samtliga kirurgiska specialiteter upplever sviktande 

underlag på kliniker där utbildning av ST- 

 

 

läkare bedrivs. Denna fråga drivs även av Svenskt Kirurgiskt Råd där samtliga kirurgiska specialiteter 

ingår. SFOG representeras av Helena Kopp Kallner, Andreas Herbst och en  

 

representant från OGU.  Fortbildningsfrågan är annars den mest aktuella fackliga frågan just nu liksom 

arbetsmiljöfrågan. 

 

SFOG-veckan   

Den tolfte SFOG-veckan arrangerades under 4 dagar i slutet av augusti av Kvinnoklinikerna i Stockholm 

och Karolinska institutet. Programmet hade stor bredd, djup och nyhetsvärde, och inkluderade symposier 

och plenarföreläsningar, fria föredrag och posters - vetenskapliga översikter och nyheter, diskussioner 

och samtal. Föreningssymposiet handlade om processen att ta fram evidensbaserade riktlinjer, där vi bl.a. 

fick inblick i hur man i Danmark lyckats engagera både yngre och seniora läkare från alla landsändar i sitt 

riktlinjearbete, med en förankringsprocess som ger nationell acceptans. Ett utförligt referat av veckan har 

publicerats i Medlemsblad 4/2017.   

2017 års Berndt Kjesslerpris utdelades till Marie Bixo. ACTA-prize till bästa ST arbete utdelades till 

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

och Obstetrik delades också ut. Antalen deltagare 1 026, och utställare 56 var de högsta hittills under en 

SFOG-vecka. Deltagarenkäten efter mötet gav höga betyg för både vetenskapligt och socialt program. 
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Arbets- och referensgrupper   
 

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

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

4/2017. Mötet var välbesökt och en hel del viktiga frågor diskuterades. 

Under 2017 publicerades ARG-rapport Nr 76 ”Mödrahälsovård” och ARG rapport NR 77 

”Förlossningsrädsla.” Flera ARG-rapporter är på gång. Först ut 2018 kommer ”Inducerad abort” och 

sedan följer ”Hemostasrubbningar inom Obstetrik och Gynekologi” och ”Sexologi”.   

På ett möte i Stockholm i december beslöts att AR-Gruppen i ”Tumör-kirurgi” ska återuppstå och vid 

samma möte bildades en ny AR-Grupp i Benign kirurgi. Kallelser till dessa AR-Gruppers första möten 

kommer att sändas ut till alla SFOGs medlemmar. 

Jävsproblematiken diskuterades igen i samband med Riks-ARG. Det tidigare antagna regelsystemet gäller 

alltjämt, vilket innebär 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 ordföranden i AR-Gruppen, som 

vidarebefordrar till ARGUS för arkivering på SFOGs kansli. Personer som är anställda i exempelvis 

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. 

Kort jävsdeklaration ska även ges av alla författare i ARG-rapporterna enligt ”Råd och skrivregler från 

ARGUS för publicering av ARG-rapporter”. 

 

Varje AR-Grupp har 10 000 kr i en handkassa att företrädesvis användas för kostnader i samband 

AR-Gruppmöten. 

ARGUS har ytterligare ekonomiska medel avsatta för ARG-verksamheten. Medlen har efter 

prioriteringsdiskussion i SFOGs styrelse och Stiftelsen kommit att i huvudsak användas till arbete med 

SFOG-riktlinjer, ARG-rapporter och förberedelsearbete för ST-kurser. Medlen kan bland  

 

 

annat användas till internatkostnader. ARGUS har även medel för andra omkostnader för 

ARG-verksamheten men även dessa ska godkännas i förskott.  

 

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.  

 

Antal besök under 2016 var 71 tusen. Antalet unika besökare var 35 tusen.  

AR och intressegrupper redigerar sina egna undersidor. 

Under året påbörjades ett arbete med att uppdatera hemsidan som bl.a. kommer att innebära att den blir 

anpassad för mobiler/plattor, och större utrymme för AR och intressegrupper. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/jav-externa-sv.pdf
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Antal besökare januari 2017 -  december 2017 

 
 

 

Kvalitetsfrågor  

 
Under 2017 har kvalitetsregistren GynOp och Gynekologiska Kvalitetsregistret (GKR) slagits samman till 

ett gemensamt register. Detta heter nu GynOp. Styrgruppen för GynOp har utökats från en till nu tre 

verksamhetsrepresentanter och dessutom en OGU-representant. SFOG-representanter har närvarat vid de 

två styrgruppsmöten som hållits. Här har glädjande ett fruktbart samarbete rapporterats mellan Svenska 

kvalitetsregistret för gynekologisk cancer och GynOp i insamlandet av data angående cancerpatienter där 

de två registren kompletterar varandra. 

 

Ett kvalitetsråd hölls under SFOG-veckan och där närvarade representanter från GynOp, 

Graviditetsregisteret, Bristningsregistret, Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer och 

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. 

 

 

Kvinnoklinikernas Årsrapport 2017 sammanställdes och utgavs som vanligt. Ligger på SFOGs hemsida. 
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Utbildningsfrågor   

 
Under 2017 utgjordes utbildningsnämnden av följande personer: Sofie Graner , Martin Stjernquist, Jan 

Brynhildsen, Eva Bergman, Andrea Jonsdotter (OGU), Verena Sengpiel, Ellika Andolf (ordförande), 

Lovisa Brehmer (OGU), Karin Hildén (ansvarig för specialistexamen), Sahruh Turkmen samt Jenny 

Immerstrand (SPUR-samordnare). Utbildningsnämnden har under året haft tre reguljära sammanträden, 

15 mars, 10 maj och 17-18 oktober. Specialistexamen avhölls 10-12 maj i Örebro och 49 blivande 

specialister genomförde ST- examinationen vilket är nästan lika många som 2016. Dag 1 genomfördes en 

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

49 ST-läkare som genomförde examinationen blev 39 helt godkända. En deltagare blev underkänd både 

på den skriftliga och på OSCE-tentamen medan nio fick komplettera brister som uppdagades vid 

OSCE-tentamen. Vid OSCE 2017 deltog också lärare från andra fakulteter pga det stora antalet deltagare. 

Samtliga deltagare fick individuell feed-back.  

En utvärdering av ST-examen skedde i år.  Generellt var deltagarna nöjda med organisation och innehåll. 

Vi hade efter förra årets kritik strukturerat om sättet att ge feedback. Det nya sättet att ge feedback i flera 

parallella grupper i utbildningsnämnden fungerade bra. Vi behöver dock komma överens innan vad 

feedbacken ska innehålla så att alla gör lika och blir färdiga samtidigt.  

På förbättrings sidan är det några saker är återkommande. Den skriftliga delen var för lång med många 

delfrågor. Man upplevde att man knappt hann skriva klart. Man önskar att man inför redovisningen av 

vetenskapliga arbetet kan skicka in sin presentation dagen innan för att detta redan ska vara upplagt på 

själva redovisningsdagen.  

Vid ett symposium under SFOG-veckan presenterades fem ST-arbeten som valts ut av 

utbildningsnämnden och OGU i samband med ST-examen. Några arbeten publicerades också i 

Medlemsbladet. 

 

Det nya kurssystemet för ST-läkare började fungera under 2017. Totalt planerades 26 kurser i 11 ämnen 

och 880 kursplatser fanns. Det finns 460 ST-läkare i systemet vilket skulle stämma med att varje 

ST-läkare skulle gå 2 kurser per år och då är 880 platser inte orimligt. Det visade sig att endast 586 gick 

kurserna. Möjligtvis kan detta bero på randutbildning, föräldraledighet, annan ledighet eller att vi var sent 

ute. Tre kurser fick därför strykas eller slås ihop med någon annan. För 2018 har vi planerat för 824 

platser men eftersom kurser går även med 75% beläggning borde det gå någorlunda jämt upp. Alla kurser 

som går VT 2018 är nu i februari 2018 nästan fulla. Det har varit en del inkörningsproblem med systemet 

som vi har försökt åtgärda efter hand men fler förbättringar kan säkert göras. Kurssystemet har av de 

flesta tagits emot mycket positivt trots det. Systemet är unikt i Sverige. Kirurgerna har ett liknande men 

enligt uppgift är vårt mera välfungerande. Vi är oerhört tacksamma för att vi har så många entusiastiska 

kursledare. Vi avsåg att våren 2018 ha ett internat för kursledare men hade för få intresserade vilket 

sannolikt berodde på sen annonsering och krockande möten. Vi avser att återkomma med en dag i 

Stockholm någon gång under november.  

Fortbildningskurserna (SFOG-kurserna) har fortsatt och vänder sig nu enbart till specialister. 

Under 2017 gavs 23 antal kurser. 

När vi nu sjösatt utbildning för ST-läkare kommer vi att ta tag i utbildningen för specialister. Eftersom 

arbetet med ST-läkare är omfattande har vi undersökt möjligheterna att tillsätta ytterligare en 

utbildningssekreterare som bara skall hantera fortbildningen. Detta kommer att diskuteras på årsmötet. 

Instruktioner för det vetenskapliga arbetet (`ST-arbetet´) har sett över och finns nu på hemsidan. På 

försök skall man under två år tillåta andra ämnen för arbetet än gynekologi och obstetrik. Arbetet får dock 

inte vara äldre än 8 år, skall vara publicerat, skrivet på en medicinsk fakultet och på engelska eller 

svenska. Arbete gjort under grundutbildningen godkänns ej. Om tveksamhet råder kan man vända sig till 

utbildningsnämnden för diskussion om ett arbete kan godkännas som del i ST-examen. 
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Övriga styrdokument för ST såsom rekommendationer för sidoutbildning och litteraturlistor håller på att 

ses över.  

Verena Sengpiel har gjort ett utmärkt arbete som SPUR-samordnare. Hon har nu efterträtts av Jenny 

Immerstrand. Verena kvarstår som representant för Göteborg. Vi har också haft en hel del kontakt med 

intressegruppen för ”studierektorsnätverket för ST (SNÄV)” och fått många bra synpunkter. 

Utbildningssekreteraren och OGU-representanter har varit med på mötena. Utbildningssekreteraren har 

deltagit i möten med NFOG Educational Committee. En kurs för specialister i NFOGs regi kommer att 

ges i Stockholm 25-26 april 2019. Ämnen kommer bla att vara etik och media inom obstetrik och 

gynekologi. Dessa kurser är ofta kraftigt subventionerade och ett utmärkt tillfälle att träffa trevliga 

nordiska kollegor. Under året har fyra subspecialister godkänts i Reproduktionsmedicin och två i 

Gyn-/Tumörkirurgi med cancervård. 

 

 

SNAKS – Svenskt Nätverk för Nationella Kliniska Studier inom Ob/Gyn  

 

 
 
SNAKS har under 2017 fortsatt sitt arbete som intressegrupp för klinisk forskning. I samband med 

SFOG-veckan i Stockholm hölls ett öppet möte för alla intresserade medlemmar. 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. SFOGs vetenskapliga sekreterare och 

representant från OGU ingår alltid i styrgruppen, liksom företrädare från våra stora register; Gynop och 

Graviditetsregistret. Tre nya medlemmar (Katarina Tunon; Maud Ankardal, GynOp, Lovisa Brehmer, 

OGU) har ersatt de som avgått. Annika Strandell har varit sammankallande. Ett kontaktnät av kollegor 

finns ute på klinikerna. De har ansvar för att sprida information om SNAKS-studier på kliniken och 

därmed bidra till både utveckling av studierna samt rekrytering av patienter. Alla som forskar och driver 

kliniska studier, uppmanas att ta kontakt med SNAKS styrgrupp för att kunna dra nytta av kontaktnätet 

och även få synpunkter på studieupplägg.  

 

Styrgruppen har haft möten vid två tillfällen och diskuterat nya studieprotokoll. En ny studie om 

Pregnancy of Unknown Location (PUL) för att förbättra handläggning av dessa graviditeter kommer att 

starta. Studien om rökstopp inför operation i GynOp har avslutats och resultat kommer publiceras 2018. 

SWEPIS (SWEdish Post term Induction Study), som randomiserar kvinnor till induktion v 41 eller v 42, 

pågår på flera kliniker, liksom EVA (Episiotomy in vacuum extraction). I EVA randomiseras kvinnor till 

klipp eller inte vid sugklocka. HOPPSA (Hysterektomi och Opportunistisk SAlpingektomi), en 

registerbaserad randomiserad studie i GynOp, startade under hösten. HOPPSA kommer att belysa för- och 

nackdelar med opportunistisk salpingektomi. ”The CDC4G trial” (Impact of Changing Diagnostic 

Criteria for Gestational diabetes in Sweden- a stepped wedge randomized trial) är en 

implementeringsstudie av de nya nationella riktlinjerna för gränssättning av gestationsdiabetes. På 

hemsidan finns mer information om de olika pågående studierna; länk 

https://www.sfog.se/start/arg-ig/intressegrupper-ig/svenskt-natverk-for-nationella-kliniska-studier-inom-o

b-gyn-snaks/studier/ eller klicka dig fram via sfog.se/ARG & IG/SNAKS/ Studier. 

 

https://www.sfog.se/start/arg-ig/intressegrupper-ig/svenskt-natverk-for-nationella-kliniska-studier-inom-ob-gyn-snaks/the-cdc4g-trial-impact-of-changing-diagnostic-criteria-for-gestational-diabetes-in-sweden-a-stepped-wedge-randomized-trial/
https://www.sfog.se/start/arg-ig/intressegrupper-ig/svenskt-natverk-for-nationella-kliniska-studier-inom-ob-gyn-snaks/the-cdc4g-trial-impact-of-changing-diagnostic-criteria-for-gestational-diabetes-in-sweden-a-stepped-wedge-randomized-trial/
https://www.sfog.se/start/arg-ig/intressegrupper-ig/svenskt-natverk-for-nationella-kliniska-studier-inom-ob-gyn-snaks/studier/
https://www.sfog.se/start/arg-ig/intressegrupper-ig/svenskt-natverk-for-nationella-kliniska-studier-inom-ob-gyn-snaks/studier/
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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  
 

En ny SFOG riktlinje om upprepade missfall publicerades 2017. Tidigare SFOG riktlinje om 

tyreoideasjukdom under graviditet ersattes av ett uppdaterat SFOG råd i ämnet.  

 

 
Årsberättelse för Mödrahälsovårdsöverläkargruppen (mhöl-gruppen)  
 

Sedan den 14 Mars 2016 är Caroline Lilliecreutz, Centrala + Västra Östergötland ordförande och Anna 

Bäckström, Västernorrland sekreterare 

Mhöl-gruppen har deltagit i två nationella möten under året, varav en på våren traditionsenligt 

tillsammans med samordningsbarnmorskorna. På de nationella mötena är uppslutningen av 

mödrahälsovårdsöverläkare och samordningsbarnmorskor mycket hög.  

Förfrågan kring skapandet av en rikshandbok för mödrahälsovård motsvarande den som finns för 

barnahälsovården är fortfarande aktuell hos INERA. Både SFOG och barnmorskeförbundet har ställt sig 

bakom förslaget. 

Rutinkollen, ett verktyg för att öka patientsäkerheten inom mödrahälsovården genom att på ett 

systematiskt sätt granska journaler, är färdig och finns publicerad. Mödrahälsovårdsöverläkarna har varit 

aktiva i det arbetet. 

Revidering av SFOGs riktlinjer kring tyreoideasjukdom under graviditet slutfördes under hösten 2017. 

Mödrahälsovårdsöverläkargruppen har varit representerade i det arbetet. Allmän screening av 

tyreoideasjukdom under graviditet har införts. 

Samordningsbarnmorskorna ordnade vårens nationella möte där bla det nya utbildningspaketet kring 

förlossningssbristningar presenterades. 

Det nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention håller på att införas i olika delar av Sverige och 

många Mhölar engagerar sig i utbildningen av vårdpersonal ffa provtagande barnmorskor. 

Analytiker från SKL har presenterat det effektvitetssprång som måste till att ske inom mödrahälsovården 

för att klara klyftan mellan efterfrågan och resurser. 

Representanter har utsetts till livsmedelsverkets referensgrupp för att uppdatera råd till gravida och 

ammande. 

Bland frågor som varit i fokus under 2017: Migrationsverkets48 skrivelse kring vård som kan anstå och 

preventivmedel. Nya kosttillskott som saluförs till gravida kvinnor och hur våra rekommendationer ser ut 

i förhållande till dessa. Minskade fosterrörelser- hur har verksamheterna påverkats av kunskapsstödet från 

Sos. Infektionssjukdomar under graviditet. Uppdatering inom preventivmedelsområdet. mm 
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Sveriges Privatgynekologer   
 
Styrelsen för privatgynekologerna i Sverige avger härmed följande berättelse över föreningens 

verksamhet under tiden 24 september 2016 till 29 september 2017. 

 

Styrelse 

Ordförande Ilona Barnard, Slottstadens läkarhus, Malmö  

Sekreterare Teresia Ondrasek Jonsson, Ondrasek Läkarmottagning, Sundsvall 

Kassör Katarina Johansson, Helsa Specialistvård, Linköping  

Webmaster Johanna Andersson, Aleris Specialistvård, Sabbatsberg ,Stockholm 

Revisor 

Catharina Lyckeborg Heimburger, Ultragyn, Stockholm. Revisorssuppleant 

Britt-Marie Carsjö, Sergel City. 

Övriga valda 

Valberedning: Inger Alenius, Stockholm (sammankallande), Helen Wennerström, Göteborg samt 

Anna-Maria Kanold, Nacka.  

Vetenskaplig rådgivare: Med Dr Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset Göteborg 

Kansli 

Föreningen har ingen egen lokal. Information om föreningens verksamhet finns på Sveriges 

privatgynekologers hemsida, www.privatgynekologerna.se. För medlemmar finns inloggning. 

Medlemsantal 

Under 2017 har privatgynekologerna lite drygt 100 medlemmar. Kontaktuppgifter till alla betalande 

medlemmar finns på hemsidan vid inloggning för medlemmar. Medlemsavgiften är 200 kr/år.  

Föreningens inre verksamhet 

Under året har styrelsen haft 8 styrelsemöten varav 6 telefonmöten och 2 fysiska möten. Under mötena 

har tonvikten legat på planering av utbildningsresan år 2017. Man har diskuterat vetenskapligt 

innehåll, lämpliga föreläsare, resmål mm. Sedan tidigare har beslutats att utbildningsresan ska 

planeras via styrelsen utan att ha en specifik resegrupp.  

Utåtriktad verksamhet och information 
170511-12 hölls ett möte angående Standardiserat vårdförlopp, Vulvacancer, i Stockholm. 

Privatgynekologerna representerades av Eva Hardmeier, Ultragyn. Allmänt medlemsmöte har inte hållits 

under året. 

Ekonomi 

Ekonomin är god. Styrelsen har vid årsmötet 2016 getts firia händer för lämpligt arvode. 2017 tas arvodet 

ut i form av reducerat pris på utbildningsresan. 

 
 

Gruppen för Öppenvårdsgynekologi  

(har inte avgett någon rapport) 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.privatgynekologerna.se/
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OGU  

 
OGU har under 2017 arbetat aktivt med att öka vårt inflytande i relevanta grupper för att kunna arbeta 

vidare med våra stragtegiområden bättre kirurgisk utbildning och större möjligheter för forskning på 

ST-nivå. Vi har till stor del använt oss av de data vi fick genom OGU-enkäten 2016 för att göra vår röst 

hörd. 

Vi har närvarat med OGU-representant under SKRs (Svenskt Kirurgiskt Råd) och SNÄVs 

(Studierektornätverkets) möten under året. Vi har också fått igenom att ha en stadig OGU-representant 

både i styrgruppen för SNAKS och Gynop-registret. Vi har även inlett ett samarbete med Kirub angående 

Nya Ge Kniven Vidare. 

OGU arrangerade en kurs i malign gynekologi och ett symposium om könsstympning under 

SFOG-veckan 2017 i Stockholm, samt deltog genom sina lokala representanter i organisationskommittén 

för veckan. Vi deltar också med en representant i veteskapliga kommittén för SFOG-veckan 2018 i 

Uppsala. 

Vi publicerar aktuella händelser angående vår verksamhet i varje nummer av MB, annonserar för bland 

annat kommande utbyten, konferenser och stipendier, samt tar in referat från nationella och 

internationella möten, utbyten och ST-examen. Vi strävar också efter att ha en fullt uppdaterad hemsida 

och en levande Facebook-sida. 

 

Årets OGU-dagar har framgångsrikt genomförts i Helsingborg på temat Antenatal obstetrik med drygt 

100 deltagande ST-läkare från hela landet. Planeringen inför OGU-dagarna 2018 i Hudiksvall har fortgått 

och det har också beslutats att OGU-dagarna 2019 kommer att hållas i Örebro. 

OGUs ordförande Paulina Arntyr Hellgren har representerat oss i SFOGs styrelse samt på årets 

verksamhetsmöten. 

Vi har också två representanter i Utbildningsnämnden. Dessa har deltagit i arbetet med att planera och 

genomföra ST-examen, samt med arbetet att implementera det nya ST-kurspaketet. 

OGU deltar också i internationellt arbete genom representanter i vår nordiska (NFYOG) respektive vår 

europeiska (ENTOG) systerförening. NFYOG har gjort om sin hemsida under året och jobbar för att ta 

fram bland annat ett internationellt åtkomligt videobibliotek där. ENTOG arbetar vidare med att ta fram 

ett konsensusdokument kring vad som bör ingå i specialistutbildningen i gynekologi och obstetrik i ett 

försök att på sikt harmonisera specialistutbildningarna i Europa. 

 

 

Internationellt samarbete  
  

NFOG, FIGO 

SFOGs ordförande har deltagit i NFOGs två styrelsemöten under året, liksom webmaster som även är 

webmaster i NFOG. Inför FIGO-kongressen 2018 förbereddes under 2017 i ett NFOG-samarbete två 

nordiska symposier med teman eradikering av HPV respektive hur kejsarsnittsfrekvensen kan hållas på en 

rimlig nivå.  

  

  

Företaget har sitt säte i Stockholm. 

  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 

Inga väsentliga händelser har skett under året. 
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Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014   

Nettoomsättning 2 167 1 993 4 668 3 898   

Resultat efter finansiella poster 525 1 210 57 -64   

Soliditet (%) 80 49 87 85   

            

  

  

Förändring av eget kapital 
  Balanserat Årets Totalt 
  resultat resultat   

Belopp vid årets ingång 3 681 102 996 617 4 677 719 

Disposition enligt beslut av 

årets årsstämma: 996 617 -996 617 0 

Beslutade bidrag -15 000   -15 000 

Årets resultat   313 030 313 030 

Belopp vid årets utgång 4 662 719 313 030 4 975 749 

        

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

  

från föregående år överfört eget kapital 4 662 719 

årets vinst 313 030 

 4 975 749 

  

disponeras så att 

i ny räkning överföres 4 975 749 

 4 975 749 

  

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 

tilläggsupplysningar. 
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Resultaträkning Not 
1 

2017-01-01 

-2017-12-31 

2016-01-01 

-2016-12-31   

 

 

 
            

Medlemsavgifter   1 440 200   1 386 000   

Nettoomsättning   2 166 544   1 993 349   

Övriga rörelseintäkter   1 444 222   1 673 393   

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   5 050 966   5 052 742   

            

Rörelsekostnader           

ARG-verksamhet   -46 928   -512 724   

Medlemstidning   -263 242   -258 470   

Övriga externa kostnader   -3 163 669   -2 522 724   

Personalkostnader 2 -1 108 638   -1 053 239   

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar   -4 904   -4 904   

Summa rörelsekostnader   -4 587 381   -4 352 061   

Rörelseresultat   463 585   700 681   

            

Finansiella poster           

Ränteintäkter   0   943   

Realisationsvinster och realisationsförluster   -6 184   490 312   

Utdelningar   68 440   18 104   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -496   0   

Summa finansiella poster   61 760   509 359   

Resultat efter finansiella poster   525 345   1 210 040   

            

Bokslutsdispositioner           

Förändring av periodiseringsfonder   -40 000   -30 000   

Summa bokslutsdispositioner   -40 000   -30 000   

Resultat före skatt   485 345   1 180 040   

            

Skatter           

Skatt på årets resultat   -172 315   -183 422   

Årets resultat   313 030   996 618   
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Balansräkning Not 
1 

2017-12-31 2016-12-31 

  

 

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Immateriella anläggningstillgångar           

Hyresrätter och liknande rättigheter 3 43 500   0   

Summa immateriella anläggningstillgångar   43 500   0   

            

Materiella anläggningstillgångar           

Inventarier, verktyg och installationer 4 9 808   14 712   

Summa materiella anläggningstillgångar   9 808   14 712   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andelar i koncernföretag 5 50 000   50 000   

Summa finansiella anläggningstillgångar   50 000   50 000   

Summa anläggningstillgångar   103 308   64 712   

            

Omsättningstillgångar           

            

Varulager m. m.           

Färdiga varor och handelsvaror   52 034   41 000   

Summa varulager   52 034   41 000   

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   244 929   4 132 896   

Fordringar hos koncernföretag   650 000   0   

Övriga fordringar   34 552   171 240   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 291 404   382 129   

Summa kortfristiga fordringar   2 220 885   4 686 265   

            

Kortfristiga placeringar           

Övriga kortfristiga placeringar   3 415 332   3 390 904   

Summa kortfristiga placeringar   3 415 332   3 390 904   

            

Kassa och bank           

Kassa och bank   1 488 778   1 762 064   

Summa kassa och bank   1 488 778   1 762 064   

Summa omsättningstillgångar   7 177 029   9 880 233   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   7 280 337   9 944 945   
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Balansräkning Not 
1 

2017-12-31 2016-12-31 

  

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Fritt eget kapital           

Balanserat resultat   4 722 719   3 726 102   

Beslutade bidrag   -60 000   -45 000   

Årets resultat   313 030   996 618   

Summa fritt eget kapital   4 975 749   4 677 720   

Summa eget kapital   4 975 749   4 677 720   

            

Obeskattade reserver           

Periodiseringsfonder   1 102 000   1 062 000   

Summa obeskattade reserver   1 102 000   1 062 000   

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   398 057   3 334 220   

Skatteskulder   42 774   183 422   

Övriga skulder   33 392   99 139   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   728 365   588 444   

Summa kortfristiga skulder   1 202 588   4 205 225   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   7 280 337   9 944 945   

            

  

  



Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi 

Org.nr 845000-2905 

16 (18) 

  

      

 

 

Noter 
  

Not 1 Redovisningsprinciper 
  

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.  

  

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

som upplupen intäkt i balansräkningen.  

  

Långfristiga värdepappersinnehav värderas kollektivt då syftet med placeringarnaär att uppnå 

riskspridning. 

  

Värdepapper, som är anläggsningstillgång, 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 senaste året tillkomna 

gåvor/donationer disponeras för stipendier.  
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Not 2 Medelantalet anställda 
  2017 2016   

        

Medelantalet anställda 2 2   

        

  

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter 
Avser hyresdeposition 

  

  2017-12-31 2016-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 0 0   

Inköp 43 500 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 500 0   

        

Utgående redovisat värde 43 500 0   

        

  

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
  2017-12-31 2016-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 24 520 24 520   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 520 24 520   

        

Ingående avskrivningar -9 808 -4 904   

Årets avskrivningar -4 904 -4 904   

Utgående ackumulerade avskrivningar -14 712 -9 808   

        

Utgående redovisat värde 9 808 14 712   

        

  

Not 5 Andelar i koncernföretag 
  2017-12-31 2016-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 50 000 0   

Bildande av koncernbolag 0 50 000   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 000 50 000   

        

Utgående redovisat värde 50 000 50 000   
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