Bästa SFOG!
Under vårterminen finns det ett stort antal ST- och SFOG-kurser inplanerade. Många
regioner har infört reserestriktioner för sina medarbetare pga COVID-19.
Samtidigt ger våra kurser en stor samhällsnytta och ST-kurserna är oundgängliga för
specialistkompetens. Att skjuta upp eller ställa in dem kan leda till stora problem för den
enskilde.
I ljuset av detta har vi efter mycket övervägande i styrelsen beslutat att alla SFOG-kurser och
möten ska hållas i web- eller webinar-form tills vidare.
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Vilka kurser och möten gäller det?
o SFOG-kurser, ST-kurser (inte BKT) och ARG-möten. ST-tentan och OGUdagarna.
o Kurser med omfattande praktiska inslag och få deltagare, som BKT-kurserna,
hålls som planerat om deltagarantalet uppnår >50%. Annars skjuts de upp tills
smittspridningsläget stabiliserat sig.
Vem bestämmer om en kurs ska hållas som webinar eller skjutas upp tills vidare?
o Det är respektive kursledare som fattar beslutet beroende på kursens innehåll
och den egna möjligheten att modifiera kurserna.
Hur vet jag om kursen/mötet blir av?
o Det är respektive kursgivare/ARG-ledare som informerar kursdeltagarna
samt även kansliet.
Vad är ett webinar?
o En föreläsning via web som man får inbjudan till. Upp till 100 personer kan
sedan se och höra föreläsningar och interagera genom att "räcka upp
handen" - då tilldelas man av föreläsaren möjlighet att synas och höras för
alla. Det finns möjlighet att hålla omröstningar/kunskapstest, spela in
föreläsningen och naturligtvis visa presentationer. En chattfunktion finns där
man kan skriva frågor under tiden.
Vilket system blir det?
o SFOG har upphandlat flera licenser för en pro-version av Zoom, dels för
webmöten för t ex arbetsgrupper, men även för webinars. Kursledare som är
vana att använda Canvas kan få tillgång till en gratisversion men där finns inte
samma support.
Vem delar ut licenserna?
o Kursgivare och ARG-ledare och andra får tillgång till licenserna från kansliet
inför varje möte eller kurs.
Varför kan man inte bara köra videomöten eller Teams?
o Det funkar inte alltid mellan regioner men om man redan har fungerande
rutiner är det förstås helt OK.
Vad behöver jag göra som medlem?
o För att kunna delta behöver man ha tillgång till en dator som man använda
Zoom på. Olika regioner har olika begränsningar för detta och brandväggar
kan orsaka problem. En privat dator kan var enklast.
Vad gör jag som kursledare eller ARG-ledare?

Försök i möjligaste mån att hålla kursen och fundera ut hur ev praktiska
moment kan lösas
o Avvakta ytterligare instruktioner och tutorials per mail.
o Du kan redan nu titta på Zoom.us. Längst ner på sidan finns demos för
meetings och webinars.
o När det är dags för kurs/möte får du per mail en licens ifrån kansliet några
dagar före och kan förbereda dig.
Hur länge ska det vara så här?
o Det vet vi inte. Men en positiv bieffekt kan vi nu får bra möjligheter till
virtuella möten och spar resor, miljö och tid för oss framöver.
Hur blir det med kursavgifterna?
o För kurser under våren som hålls som webinar betalar arbetsgivaren
kursavgiften oförändrat. Värdet av kurserna blir ju detsamma för deltagarna.
o Internat: konferensanläggningarna är redan inbokade och SFOG får inte
några pengar tillbaka vid avbokning med kort varsel. Kurserna ställs ju in pga
regionernas reserestriktioner och inte på SFOGs initiativ. Arbetsgivarna
debiteras.
o Kurser längre fram i tiden där vi hinner boka av logi reduceras prismässigt.
o Kurser som ställs in helt debiteras inte arbetsgivaren för utöver
administrationsavgiften.
o Vid inställda SFOG-kurser står kursgivaren för eventuella kostnader.
o Vid inställda ST-kurser står SFOG för den eventuella ekonomiska förlusten.
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