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Styrelsen för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018. 
  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  
  

Förvaltningsberättelse 
  
Styrelsen för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi får härmed avge redogörelse för föreningens 
fyrtioåttonde verksamhetsår, det etthundratrettonde året som sektion i Svenska Läkaresällskapet. 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

Styrelsen har under det gångna året haft sju protokollförda sammanträden.  
Årsstämma hölls 29/8 i Uppsala, under SFOG-veckan. 

Den har det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Andreas Herbst, ordförande 
Eva Uustal, vice ordförande 
Helena Kopp Kallner, facklig sekreterare  
P-G Larsson och Annika Strandell, vetenskaplig sekreterare 
Ellika Andolf, utbildningssekreterare 
Bengt Karlsson, skattmästare 
Liselott Andersson, redaktör för Medlemsbladet  
Lars Ladfors, ledamot och webbansvarig 
Kristina Nordquist, ledamot och tillförordnad kvalitetssekreterare 
Elin Svensk, ledamot, OGU-representant  
Ove Axelsson, ARGUS 
 
  
Verksamheten 
 
Främjande av ändamålet 
 

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) är en specialitetsförening inom Sveriges 
Läkarförbund och sektion i Svenska Läkarsällskapet, och utgör en sammanslutning av svenska 
gynekologer-obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare.  

SFOG ska främja utvecklingen inom obstetrik och gynekologi och verka för bästa möjliga hälso- och 
sjukvård för kvinnor. Detta sker genom att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet inom 
vårt verksamhetsområde, och i samverkan med andra specialiteter och yrkesgrupper. Arbetet bedrivs bl.a. 
genom SFOGs arbets- och referensgrupper, (ARG) som bevakar utvecklingen inom olika områden av 
specialiteten. Arbetsgrupperna tar fram skrifter med senaste rön och rekommendationer, och kan författa 
nationella råd och riktlinjer inom sina områden. 

SFOG är remissinstans för frågor som berör specialiteten, och ska som sektionen för obstetrik och 
gynekologi inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening i obstetrik och gynekologi inom 
Sveriges Läkarförbund avge utlåtanden och/eller handlägga ärenden som hänskjutits till SFOG från 
Läkaresällskapet och Läkarförbundet. Föreningen ska också tillvarata medlemmarnas professionella och 
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fackliga intressen.  

SFOG bevakar utbildningen inom obstetrik och gynekologi, står för arrangemang och samordning av ST-
kurser, och administrerar fortbildningskurser för färdiga specialister. Föreningen arrangerar årligen en 
SFOG-vecka med symposier, föredrag, posterutställning och sociala aktiviteter på olika platser i landet, 
samt två verksamhetsmöten för verksamhetschefer och professorer inom gynekologi och obstetrik. 

SFOG ingår tillsammans med specialitetsföreningarna i övriga nordiska länder i Nordisk Förening för 
Obstetrik och Gynekologi (NFOG). NFOG arbetar med gemensam nordisk vidareutbildning och nordiska 
riktliner inom specialiteten, arrangerar nordiska kongresser i obstetrik och gynekologi, samordnar 
vetenskaplig aktivitet mellan föreningarna och utger den internationella engelskspråkiga facktidskriften 
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS). 

 
  
  
Allmänt om verksamheten  

Kursprogrammet för ST-utbildningen av blivande gynekologer har fortlöpt i oförändrad form, där under 
2018 de 11 kurser som bedömts erforderliga för att täcka Socialstyrelsen fastställda utbildningsmål 
arrangerats vid ett eller flera tillfällen (de flesta vid två tillfällen) på olika orter. Under 2018 genomgick 
44 ST-läkare den specialistexamen som arrangeras av föreningen.  

Under 2018 bildades en ny Arbets- och Referens-Grupp för preeklampsi. Vi ser med glädje på det för vår 
förening viktiga engagemanget i alla våra AR-grupper, och att nya AR-grupper bildas av kollegor med 
stort engagemang för ämnesområden inom specialiteten. 

Under verksamhetsåret 2018 fullföljdes den revision av vår hemsida som påbörjats 2017. 

SFOG-veckan under augusti 2018 hölls i Uppsala, och lockade 991 deltagare (se nedan).  
NFOGs kongress hölls i Odense i juni. 

Styrelsen har under året arrangerat två verksamhetsmöten, där verksamhetschefer, professorer och 
representanter från AR-grupper och intresseföreningar har deltagit (se nedan).  

SFOG har som tidigare deltagit i Svenskt Kirurgiskt Råd och närvarat vid de två möten som arrangerats 
under året. Frågor som varit aktuella under året har bl.a. varit högspecialiserad vård, nivåstrukturering, 
och vilka krav på utbildning och specialisering som ska gälla för kosmetisk kirurgi och behandling. 

SFOG har under året, efter uppmaning från Socialstyrelsen, tillsammans med Svenska Barnmorske-
förbundet och Svensk Neonatalförening tagit fram ett konsensusdokument kring sen abort, som 
presenterats för Socialstyrelsen. SFOG deltog i Almedalsveckan, vid ett symposium kring sen abort, 
arrangerat av Statens Medicinsk Etiska Råd, SMER. 

SFOG har fortsatt samarbetet med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Svenska Barnmorske-
förbundet och Svensk Neonatalförening i projektet Säker Förlossningsvård. Under 2018 tillkom en ny 
web-utbildning om bäckenbottenskador, och CTG-utbildningsprogrammet kompletterades med en ny 
tolkningsmall för CTG under graviditet (antepartalt). En översyn/uppdatering av de råd som tagits fram 
inom Säker Förlossningsvård har påbörjats under 2018, där bl.a. det rådgivande dokumentet kring vård 
efter förlossning är under omarbetning. Arbete med ett nytt rådgivande dokument kring postpartum-
blödning påbörjades. I samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrisk 
Anestesiologi togs en ny ”Obstetrisk Early Warning Scale” fram, och lanseras nationellt tillsammans med 
NEWS-2 (national early warning scale 2). 
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Föreningen har under året haft två möten och upprepade kontakter med Svenska Barnmorskeförbundet. 

SFOG har under 2018 tagit fram nya regler för jäv, som finns publicerade på hemsidan.   

SFOGs årsmöte 2018 godkände förslag från styrelsen att utöka styrelsen med en fortbildningssekretrare 
med uppgift att bevaka fortbildningsfrågor inom föreningen, dvs. vidareutbildning av specialister, 
inbegripet frågor kring subspecialisering, och genom att styrelsen i stället för en ”övrig ledamot” ska ha 
en kvalitetssekreterare med ansvar för att bevaka utvecklingen av och vara styrelsens kontaktperson 
gentemot de kvalitetsregister som berör obstetrik och gynekologi. Förslagen behöver godkännas även av 
årsmötet 2019 innan förändringarna kan bli gällande i SFOGs stadgar.  

Med syftet att öka SFOGs nordiska och internationella samarbete lade styrelsen vid årsmötet även fram 
ett förslag att SFOG-veckan från och med 2023 hålls vartannat år, och vartannat år ersätts av SFOG-
aktivitet i samband med NFOG-kongressen. Förslaget godkändes av årsmötet. 

Årsmötet godkände även förslag från styrelsen att för medlemskap i SFOG inte längre kräva 
läkarlegitimation, vilket nu innebär att för specialiteten intresserade läkare har möjlighet att söka 
medlemskap i SFOG efter läkarexamen. 

Årsmötet godkände också styrelsens förslag att från och med 2019 ersätter SFOGs ordförandes 
arbetsgivare med 20 % av vederbörandes månadslön inkl. sociala avgifter, under ordförandeperioden. 
Förändringen motiverades av ambitionen att säkerställa att SFOGs ordförande kan avsätta tillräckligt med 
tid för uppdraget. 

Under 2018 hade SFOG 2326 medlemmar, vilket var en ökning med 207 medlemmar jämfört med 2017. 

 
 
Medlemsbladet  
 
Liselott Andersson har varit redaktör för Medlemsbladet under 2018. 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 
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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.  

 

Följande remissvar har avgivits under året 2018  

Fullständiga remissvar finns på www.sfog.se 

2018-02-07 Bastjänstgöring för läkare Dnr 2017:56 

2018-03-14 Nationella riktlinjer för vård vid endometrios 

2018-06-14 Remissvar från SFOG angående ny biobankslag 

 
 

Verksamhetsmöten  
 

Två verksamhetsmöten hölls under 2018, med högt deltagande. Utbildning var fokus vid januarimötet i 
Stockholm. Jens Schollin presenterade utredningarna över ny läkarutbildning, basår, och ny specialist-
utbildning, och vi diskuterade kompetensförsörjning med specialistläkare, fortbildning av specialister och 
utbildning av bakjourer. En arbetsgrupp tillsattes för att utreda frågan hur operativ träning ska kunna 
tillgodoses när operationsverksamhet förläggs till vissa enheter. Representanter för SKL presenterade 
planen för nationella programområden och kunskapsstöd, där vi lyft frågan hur detta kan samordnas med 
det arbete som bedrivs i SFOGs AR-grupper. Som nya professorer presenterade sig Alkistis Skalkidou 
och Ganesh Acharya. En lägesrapport för den statliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa 
gavs också från SKL. Denna punkt följdes upp med en enkät till verksamhetscheferna vars resultat 
presenterades på verksamhetsmötet i Uppsala 31 augusti. Ett problem som tydligt framstod att olika 
landsting sett väldigt olika på hur dessa medel skulle användas. Många verksamheter hade fått stor nytta 
av satsningen medan det också fanns kliniker som inte alls fått ta del av dessa medel. 

 

 

SFOGs aktiviteter i Svenska Läkaresällskapet  
 

Andreas Herbst och Helena Kopp Kallner representerade SFOG vid läkaresällskapets fullmäktigemöte. 
Läkaresällskapets styrelses förslag att alla sektioner ska bli medlemmar i SLS (med avgift i relation till 
antal medlemmar i sektionen) debatterades, och bordlades till nästa års fullmäktige. 

 

 
SFOG-veckan 

Den trettonde SFOG-veckan arrangerades i Uppsala under 4 dagar i slutet av augusti av Kvinnokliniken 
på Akademiska sjukhuset och Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet. Veckan 
lockade 991 deltagare. Programmet inkluderade symposier, plenarföreläsningar, fria föredrag och posters. 
Ett referat av veckan har publicerats i Medlemsblad 4/2018. Till föreningssymposiet hade vi bjudit in de 
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båda ordförande i våra moderföreningar - Heidi Stensmyren från Läkarförbundet och Britt Skogseid från 
Läkaresällskapet – för att presentera vad de arbetar med och motivera varför man som SFOG-medlem 
även bör vara med i moderföreningarna. 2018 års Berndt Kjesslerpris utdelades till Henrik Hagberg. 
ACTA-prize för bästa ST arbete utdelades till Linda Jans, och pris för bästa avhandling gick till Ulrika 
Nörby. För bästa poster och föredrag i Gynekologi respektive Obstetrik utdelades pris till Anna Karlsson, 
Ruth Hermansson, Stephanie Romero och Michaela Granfors.  

 
 

Arbets- och referensgrupper 
 
Aktiviteten i arbets- och referensgrupperna var hög även 2018. Riks-ARG hölls i Uppsala i samband med 
SFOG-veckan. Protokoll från Riks-ARG samt verksamhetsberättelser från AR-Grupperna finns 
publicerade i Medlemsblad 4/2018.  
 
Under 2018 publicerades ARG-rapport Nr 78 ”Inducerad abort”, ARG-rapport Nr 79 
”Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi samt ARG-rapport 80 ”Sexologi ur gynekologisk 
synvinkel”. Flera ARG-rapporter är på gång. Först ut 2019 kommer en rapport från Fert-ARG.   
AR-Gruppen i ”Tumör-kirurgi” har återuppstått och två nya AR-Grupper har bildats, nämligen BENK-
ARG, som fokuserar på benign kirurgi och Pre-eklampsi-ARG. ARG-familjen fortsätter att växa och vi 
ser med förväntan fram mot de nya gruppernas bidrag till att utveckla vårt ämne.  
 
Jävsproblematiken diskuteras på varje Riks-ARG möte. Ett uppdaterat dokument om Jävsregler för 
uppdrag i SFOG är antaget av styrelsen och kommer att publiceras i Medlemsblad 1/2019. Här tydliggörs 
vad som gäller för ordföranden och sekreterare i AR-Grupperna samt för författare av ARG-rapporter, 
SFOG-råd och SFOG-riktlinjer. En blankett benämnd ”Jävsdeklaration” finns tillgänglig på SFOG:s 
hemsida. 
Stiftelsens ekonomi är inte så stark som tidigare. Ändå kommer varje AR-Grupp att från Stiftelsen erhålla 
en handkassa om 7500 kr för att finansiera verksamheten under 2019. Då handkassan är förbrukad finns 
möjlighet för AR-Grupperna att söka ytterligare medel från SFOG.  
 

 
 
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 2018 var 68.000. Antalet unika besökare var 33.000.  
 
AR och intressegrupper redigerar sina egna undersidor. 
 
Under året har Authority uppdaterat hemsidan till senaste versionen av Umbraco. Hemsidan är nu 
anpassad för mobiler/plattor. En koppling mellan föreningens administrativa system (filemaker) och 
hemsidan håller på att slutföras i ett projekt med Authority och positionEtt. 
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Kvalitetsfrågor  
 
Under 2018 har SFOG deltagit på GynOps två styrgruppsmöten. Andreas Herbst och Lars Ladfors har 
representerat SFOG i Graviditetsregistret. 
  
Ett protokollfört kvalitetsråd hölls under SFOG-veckan och där närvarade registerhållarna för GynOp, 
Graviditetsregisteret, Bristningsregistret, Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer och 
Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. 
 

Kvinnoklinikernas Årsrapport 2018 sammanställdes och utgavs som vanligt. Den ligger på SFOGs 
hemsida. Delar av innehållet drogs på Verksmhetsmötet i Uppsala i augusti. 

 
 
Utbildningsfrågor   
 
Under 2018 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). I maj ersattes Andrea Jonsdotter av Marie-Therese Vinnars. 
Utbildningsnämnden har under året haft tre reguljära sammanträden, 5 mars, 13 juni och 13 november. 
Specialistexamen avhölls 13–15 juni i Örebro och 44 blivande specialister genomförde ST- 
examinationen. Det är något färre än förgående år och kan bero på att examen låg i juni. Dag 1 
genomfördes en skrivning och dag 2 en OSCE-tentamen (kliniska stationer) och dag 3 presentation av 
ST-arbeten. Av de 44 ST-läkare som genomförde examinationen blev 31 helt godkända. Tre deltagare 
blev underkända både på den skriftliga och på OSCE-tentamen och en på den skriftliga medan nio fick 
komplettera brister som uppdagades vid OSCE-tentamen. Vid OSCE 2018 deltog också lärare från andra 
fakulteter. Samtliga deltagare fick individuell feedback. 
 
Vid ett symposium under SFOG-veckan presenterades tre ST-arbeten som valts ut av utbildningsnämnden 
och OGU i samband med ST-examen. Några arbeten publicerades också i Medlemsbladet. 
Kurssystemet för ST-läkare har fungerat rätt väl under 2018. Totalt planerades 22 kurser i 11 ämnen och 
drygt 800 kursplatser fanns. 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 
hade hösten 2018 ett möte för kursledare den 21/11. Det var mycket uppskattat och budget, kursinnehåll 
och mycket annat diskuterades. Det hela avslutades med en trevlig middag. 
 
Fortbildningskurserna (SFOG-kurserna) har fortsatt och vänder sig nu enbart till specialister. 
Under 2018 gavs 22 kurser. På årsmötet fick vi acceptans för att tillsätta en fortbildningssekreterare. 
Marie Bixo valdes och tillträder 1/1 2019.  
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Vi har 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 bland annat att vara etik och 
media inom obstetrik och gynekologi. Dessa kurser är ofta kraftigt subventionerade och ett utmärkt 
tillfälle att träffa trevliga nordiska kollegor. 
 
Det vetenskapliga arbetet (`ST-arbetet´) har diskuterats både på OGU-möten, SNÄV-möten och 
verksamhetsmöten. Förslag har kommit att man skall kunna använda SNAKS-studier, AR-grupper och 
forskningsledare på universitetssjukhus för att höja kvalitén. Man kan man om tveksamhet råder vända 
sig till utbildningssekreteraren för diskussion om ett arbete kan godkännas som del i ST-examen.  
Under året har tre subspecialister godkänts i Reproduktionsmedicin och en i Gyn-/Tumörkirurgi med 
cancervård. 

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

 
 
SNAKS har under 2018 utvecklat sin position som intressegrupp för klinisk forskning. I samband med 
SFOG-veckan i Uppsala 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. Två nya medlemmar (Povilas 
Sladkevicius; Christer Borgfeldt, GynOp,) har ersatt Lil Valentin och Maud Ankardal 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. Samtliga kliniker som bidrar i SNAKS-studier kan räkna med en positiv effekt för sin 
verksamhet; det är visat att bara genom att medverka i studier förbättras utfall för patienterna ur flera 
aspekter. 
 
Styrgruppen har under 2018 haft möten vid fyra tillfällen och diskuterat nya studieprotokoll; 

- SALSTER (SALpingektomi vid STERilisering), en registerbaserad randomiserad studie i GynOp 
- IMPACT (Improving Maternal, Pregnancy and Child Outcomes) med fokus på pre-eklampsi 
- Magnesium-studien (Mg för neuroprotektion hos prematurt födda barn), 
- kvalitativ delstudie till HOPPSA (Hysterektomi och Opportunistisk SAlpingektomi) om kvinnors 

upplevelse inför hysterektomi 
- SWIDDICH (SWedish IoDine in Pregnancy and Development In Children)  

 
SWEPIS (SWEdish Post term Induction Study), som randomiserade kvinnor till induktion v 41 eller v 42, 
avslutades i december på inrådan av studiens säkerhetskommitté och resultaten kommer att publiceras 
under 2019. 
Mycket glädjande är att två SNAKS-studier stöttats av Vetenskapsrådet med anslag i flermiljonklassen 
för klinisk behandlingsforskning;  

- ”The CDC4G trial” (Impact of Changing Diagnostic Criteria for Gestational diabetes in Sweden- 
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a stepped wedge randomized trial)  -18 miljoner SEK  
- EVA (Episiotomy in vacuum extraction)  -9 miljoner SEK 

Pågående och planerade SNAKS studier under 2018 är beskrivna i Medlemsbladet. På hemsidan finns 
mer information; länk https://www.sfog.se/start/arg-ig/intressegrupper-ig/svenskt-natverk-for-nationella-
kliniska-studier-inom-ob-gyn-snaks/studier/ eller klicka dig fram via sfog.se/ARG & IG/SNAKS/ Studier. 
 
SNAKS har bevakat den årliga kongress som Vetenskapsrådet driver; ”Nationella Kliniska Studier” som 
gick av stapeln i Uppsala. Till nästa års konferens har SNAKS blivit inbjudet att föreläsa. 
  
SNAKS har haft ett internationellt samarbete med det holländska forskningsnätverket ”Dutch 
consortium” och NFOG. Vi har planerat för ett gemensamt forskningsmöte med fokus på Perinatal 
mortalitet. Mötet kommer att äga rum i Stockholm mars 2019. 
 
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. Vi har under 2018 initierat en diskussion 
mellan SNAKS styrgrupp och SFOG utbildningsnämnd för att möjliggöra ett sådant samarbete kring ST-
projekten. Svensk obstetrik och gynekologi kan synas mer genom att studierna presenteras på 
internationella kongresser och publiceras i välmeriterade vetenskapliga tidskrifter.  

 
 
SFOG riktlinjer  
 
Hem-ARG och Fert-ARG har uppdaterat riktlinjen om Trombosprofylax i samband med IVF.  

C-ARG har skrivit en SFOG-riktlinje av Nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. 
 

 
Årsberättelse för Mödrahälsovårdsöverläkargruppen (mhöl-gruppen)  
 
Sedan sommaren 2018 är Anna Bäckström, Västernorrland, ordförande och Birgitta Segeblad, Uppsala, 
sekreterare. 
Mhöl-gruppen har haft två nationella möten under året, ett på våren tillsammans med 
samordningsbarnmorskorna och ett på hösten. På de nationella mötena är uppslutningen mycket god. 
Vårmötet anordnades 2018 av mödrahälsovårdsöverläkarna och handlade en hel del om kost, kosttillskott 
och vikt.  
Under höstmötet hade vi som vanligt livliga diskussioner kring allehanda aktuella ämnen. Externa 
föredragshållare höll presentationer om jodstudien, nya Hem-ARG-rapporten, utredningen om modernare 
regler om faderskap och föräldraskap samt migranthälsa med SRHR-fokus. 
Arbetet kring en metodhandbok för mödrahälsovård, motsvarande barnhälsovårdens rikshandbok, har 
fortsatt och förhoppningen är att arbetet ska bli mer konkret under 2019.   
Ett försök till nationell samverkan för digitalisering av mödrahälsovården har påbörjats och planeras 
fortsätta under 2019. 
Under 2018 har mhöl-gruppen yttrat sig avseende följande remisser och skrivelser: promemorian 
”Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer”, delbetänkandet ”God och nära vård – en 
primärvårdsreform” (SOU 2018:39), Socialstyrelsens rapport ”Screening för 24 medfödda sjukdomar hos 
nyfödda barn - Rekommendation och bedömningsunderlag, Remissversion”, RCCs vägledning ”Cancer 
under graviditet”, samt råd angående munhälsa under graviditet från Svensk förening för parodontologi 
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och implantologi. 

 
 

Sveriges Privatgynekologer   
 
Styrelsen för privatgynekologerna i Sverige avger härmed följande berättelse över föreningens 
verksamhet under tiden 29 september 2017 till 30 september 2018. 
 
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 1 fysiskt möte. Under mötena har 
tonvikten legat på planering av utbildningsresan år 2018. Man har diskuterat vetenskapligt innehåll, 
lämpliga föreläsare, resemål mm. Sedan tidigare har beslutats att utbildningsresan ska planeras via 
styrelsen utan att ha en specifik resegrupp.  
 
Utåtriktad verksamhet och information 
180122 hölls ett möte angående Standardiserat vårdförlopp, Vulvacancer, i Stockholm. Ytterligare ett 
möte genomfördes som internat i Sigtuna 180509-10. Privatgynekologerna representerades av Eva 
Hardmeier, Ultragyn. Allmänt medlemsmöte har inte hållits under året. 
 
Ekonomi 
Ekonomin är god. Styrelsen har vid årsmötet 2016 getts fria händer för lämpligt arvode. 2018 tas arvodet 
ut i form av reducerat pris på utbildningsresan. 
 

 
OGU  
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OGU har under 2018 fortsatt att driva frågan kring kirurgisk träning för ST-läkare. Detta genom en 
fortsatt dialog med studierektorer, verksamhetschefer, Svenskt Skirurgiskt Råd, Benk-ARG, SFOG: 
styrelse och GynOp:s styrgrupp. OGU har också lanserat kampanjen ”Nya Ge Kniven vidare” med hjälp 
av lokala ambassadörer. 
 
OGU-enkäten 2018 har genomförts och sammanställts, vänl se Medlemsbladet 5 2018.  
 
OGU har också arbetat med frågan om hur förutsättningarna för ST-arbetet ska förbättras. 
 
OGU-dagarna 2018 arrangerades i Hudiksvall i samarbete med lokala ST-läkare, Konferensbyrån i 
Dalarna och trofasta sponsorer. Temat var ”Bäckenbotten”, och konferensen lockade ca 100 deltagare. 
OGU hade också en representant i den vetenskapliga kommittén för SFOG-veckan 2018 i Uppsala. I 
samarbete med lokala ST-läkare arrangerades tre välbesökta symposier på teman ”Induktion – vart är vi 
på väg”, ”Mellan tystnadsplikt, patientförtroende och orosanmälan – om teamarbete på ungdomsenhet”, 
samt ”När det värsta händer – att hantera och gå vidare”. OGU stod också som värd för tisdagskvällens 
sociala program, vilket arrangerades av lokala ST-läkare. OGU delade också ut OGU:s handledarpris 
under onsdagens bankett. 
 
OGU representerades också i SFOG:s styrelse och i Utbildningsnämnden. Våra internationella 
representanter deltog i NFYOG:s arrangemang under NFOG Congress 2018 i Odense, samt deltog i 
OGU:s europeiska motsvarighet ENTOG:s arbete med att harmoniera ST-utbildningen i Europa. 2018 
blev vår europeiska representant också inbjuden till World Association of Trainees in Obstetrics and 
Gynecology, WATOG:s, general assembly i samband med FIGO 2018, för att representera OGU. OGU 
anordnar varje år också europeiska utbyten, vänl se Medlemsbladet nr 3. 
 
OGU:s verksamhetsberättelse finna att läsa i sin helhet i Medlemsbladet nr 1 2019. 

 
 
Internationellt samarbete  
  

NFOG, FIGO 

SFOGs ordförande respektive vice ordförande deltog i NFOGs styrelsemöten under året, samt vid NFOGs 
generalförsamling i Odense i samband med NFOG-kongressen, vid vilken hela styrelsen deltog.  

SFOGs ordförande och ytterligare fyra representanter för SFOGs styrelse deltog i FIGO-kongressen 
under oktober 2018. Två symposier hölls gemensamt arrangerade av de nordiska gynekologföreningarna, 
och handlade om eradikering av HPV respektive hur kejsarsnittsfrekvensen kan hållas på en rimlig nivå. 
Vid generalförsamlingen valdes Kristina Gemzell Danielsson in i Executive Board som representant för 
SFOG, efter en gemensam lansering av de nordiska gynekologföreningarna. 
  
  
Företaget har sitt säte i Stockholm. 
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Inga väsentliga händelser har skett under året. 


