
Styrelsen för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. 
  

 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

   

Förvaltningsberättelse 
  

Styrelsen för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi får härmed avge redogörelse för föreningens 
fyrtionionde verksamhetsår, det etthundra fjortonde året som sektion i Svenska Läkaresällskapet. 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 

Under året har SFOGs styrelse bestått av  

Eva Uustal, ordförande 

Michael Algovik, Vice ordförande 

Ellika Andolf, Utbildningssekreterare 

Ove Axelsson, ARGUS 

Henrik Graner, Skattmästare 

Malin Sundler, Webbansvarig 

Inger Sundström Poromaa, Vetenskaplig sekreterare 

Elin Svensk, OGU-representant 

Liselott Andersson, Redaktör Medlemsbladet 

Kristina Nordquist, Ledamot/kvalitetssekreterare 

Marie Bixo, Fortbildningssekreterare  

SFOG har 2180 medlemmar varav 430 pensionärer. Styrelsen har under året haft 10 fysiska möten och ett 
telefonmöte. I april genomfördes ett strategimöte i Estland. 

 
  

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 
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  
 

Vid strategimötet i Tallinn i maj 2019 skapades en rad aktionsplaner, bland annat för kvalitetsuppföljning 
med “auditable standards”, stöd för forskningsnätverk, förstärkt proaktivitet i sociala medier, ökad 
uppmärksamhet vid presentation av nya ARG-rappporter och råd/riktlinjer, byte av kanslilokaler, 
tillskapande av fortbildningspolicy, sammanställning av ARG-policy samt fortsatt bevakning av ST-
arbetet och ST-examen. De aktiviteter som planerades har blivit genomförda och beskrivs mer detaljerat 
nedan i respektive avsnitt. 

Ordföranden har representerat SFOG vid NFOGs styrelsemöten i Reykjavik, Stockholm och Oslo, samt 
deltagit på EBCOG council i Bryssel. Lars Ladfors har representerat SFOG i EBCOG och deltagit vid 
dess möten i Warszawa och Bryssel. I FIGO finns svensk representation i form av Kristina Gemzell 
Danielsson som ordförande i kommittén kring mänskliga rättigheter, flyktingar och våld mot kvinnor, 
samt Bo Jacobsson, som är ordförande i arbetsgruppen kring för tidig förlossning. 

Styrelsen har ordnat två verksamhetsmöten, ett i Stockholm och ett i samband med SFOG-veckan i 
Östersund. SFOG-veckan var mycket uppskattad både vetenskapligt och socialt medett stort antal 
deltagare och dess ekonomi utföll i balans. Annika Strandell utsågs till Berndt Kjesslerpristagare. 

Året har präglats av ett stort intresse för vår specialitet från media och makthavare.  Den ekonomiska 
satsningen “kvinnomiljarden” med ovillkorade resurstillskott till regionerna har sedan 2015 inneburit att 
många av våra medlemmar och barnmorskekollegorna har belastats med omfattande utredningsarbeten på 
uppdrag av Socialstyrelsen, SKR och SBU samt Myndigheten för Vårdanalys utöver de insatserna i Säker 
förlossningsvård. Ordförande har uppvaktat Regeringskansliet och problematiserat frågan med dränering 
av verksamhetsresurser för utredningsuppdrag samt deltagit i ett möte med socialministern Lena 
Hallengren med stab kring förlossningsvården.   

Dokumenthanteringsrutinerna för styrelse och kansli har setts över av ordföranden och nya arbetsformer 
har införts för att göra styrelsearbetet mer interaktivt. 

 

Ett presidiemöte har hållits med Svenska Barnmorskeförbundet. Utöver det har vi haft fortlöpande 
informella kontakter. Från 2019 har Vårdförbundet önskat vara med mer aktivt som SFOGs 
samarbetspartner i frågor som rör barnmorskesamarbetet. SBF är ju nu även en fackförening. Det är inte 
tydliggjort vilket mandat SBF har att representera de barnmorskor som valt att gå ur SBF och vara 
anslutna till Vårdförbundet. Situationen förväntas klarna under 2020. 



 

SFOG-kansliet  
 
SFOGs kansli bemannas av Diana Mickels, kanslisekreterare och Jessica Hortelius, ekonom. Det 
administrerar den omfattande kursverksamheten både praktiskt och ekonomiskt samt bistår medlemmarna 
och styrelsen med allehanda hjälp. Kansliet flyttade 1/10 in i Svenska Läkaresällskapets hus. Därmed har 
SFOG fått större lokaler till oförändrad kostnad och där finns gästarbetsplatser för SFOGs medlemmar. 
På SLS finns även möjlighet att utan kostnad låna mindre möteslokaler med plats upp till 15 personer. 

Svenska läkaresällskapet har beslutat att ändra sin organisation från 2020. Nu blir inte längre enskilda 
läkare medlemmar utan man utgår ifrån medlemskap i de olika sektionerna. Detta kommer att innebära att 
man som SFOG-medlem automatiskt bli medlem även i SLS på samma sätt som i de internationella 
organisationerna NFOG, EBCOG och FIGO. SFOGs årsmöte i Östersund röstade för att SFOG ska 
kvarstå i SLS. 

 
Medlemsbladet  
 
Liselott Andersson har varit redaktör för Medlemsbladet under 2019. I samband med årsmötet 2019 beslutades 
det om namnbyte till Kvinnoläkaren. Tidningen har under året utkommit med fem nummer och har en upplaga på 
drygt 2 100 ex. Kvinnoläkaren 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. 
Även arbeten som inte har valts ut av utbildningssekreteraren är välkomna. Obs, utrymmet är begränsat så 
avgränsa texten, t.ex. abstract + någon tabell eller liknande. 

Alla medlemmar kan skicka in debattartiklar till Kvinnoläkaren. Dessa kan sedan kommenteras och diskuteras 
under ”Öppet Forum” på hemsidan. Debattlusten 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 Kvinnoläkaren genom att skicka in bidrag!  

 
 
Remissvar  
Styrelsen har under året besvarat 22 remisser. 

 

 
Arbets- och referensgrupper  
 

Riks-ARG mötet hölls i Östersund i samband med SFOG-veckan och samlade ett stort antal deltagare. 
Protokoll från Riks-ARG mötet samt verksamhetsberättelser från AR-Grupperna finns publicerade i 
Medlemsblad 4/2019.  
 
AR-Gruppernas aktivitet har under 2019 varit sedvanligt hög. 
Under 2019 publicerades ARG-rapport Nr 81 ”Reproduktionsmedicin” från Fert-ARG. Flera ARG-
rapporter är på gång.   
Preeklampsi-ARG har utarbetat SFOG-riktlinjer om ”Hypertonisjukdomar under graviditet”. Vi har fått 
nya SFOG-råd från Endokrin-ARG om ”Menopausal hormonbehandling”, från Endometrios-ARG om 
”Diagnostik och behandling av endometrios”,från Ultra-ARG om ”Transducerskydd och desinfektion av 
ultraljudsprober” och från Vulv- och Etik-ARG om ”Rekommendationer angående kosmetisk kirurgi i 
vulva och vagina”. Dessutom har Endokrin-ARG och MHÖL-gruppen i samarbete med Svenska 



endokrinologiska föreningen presenterat SFOG-råd om ”Tyreoideasjukdomar i samband med infertilitet 
och habituell abort”. Ultra-ARG har daterat upp SFOG-råden om ”Checklista och bilddokumentation av 
fosteranatomigranskning vecka 18-20”, ”Ultraljudsfynd av vidgat njurbäcken hos foster”, ”Medfött 
komplett hjärtblock”, ”Ryggmärgsbråck, prenatal utredning och handläggning inkluderande fetal 
kirurugi” samt ”Fetometri”. 
 
Nya jävsregler gällande ordföranden och sekreterare i AR-Grupperna samt för författare av ARG-
rapporter, SFOG-råd och SFOG-riktlinjer finns nu tillgängliga via SFOGs hemsida.”Jävsdeklaration”  
 
Stiftelsens ekonomi är inte så stark som tidigare och under 2020 kommer all ARG-verksamhet därför att 
finansieras via SFOGs budget.  
 

 

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. Dessutom läggs 
kontinuerligt nya SFOG-råd och SFOG-riktlinjer in på hemsidan.  

 

Antal besök under 2019 var 82.000. Antalet unika besökare var 46.000. Detta är en ökning sedan föregående år. 
Se bild.  

 

ARG och intressegrupper redigerar sina egna undersidor. 

 

Hemsidan är sedan 2018 anpassad för mobiler/plattor. En koppling mellan föreningens administrativa 
system (filemaker) och hemsidan håller på att slutföras i ett projekt med Authority och PositionEtt. 

 

 

 

 

 

SFOG startade en Facebooksida med namnet Kvinnoläkaren 2019. Idag har vi kring 420 följare. Vi 
uppmuntrar alla våra medlemmar att följa kontot. Alla kan lägga upp information som är av intresse för 



specialiteten. Vi har även en sluten grupp på Facebook som heter “Grupp för Kvinnoläkaren”. Denna är 
endast för SFOG medlemmar och man ansöker om medlemskap. Där är högt i tak och man kan lägga ut 
information samt starta diskussioner inom våra ämnesområden.  

 

 
Kvalitetsfrågor  
 
Under 2019 har Eva Uustal och Kristina Nordquist representerat SFOG på GynOps två styrgruppsmöten. 

Kvinnoklinikernas Årsrapport 2019 sammanställdes och utgavs som vanligt. Den ligger på SFOGs 
hemsida. 

Under strategimötet iapril 2019 tog SFOG styrelse fram en vision om att arbeta med ”kvalitets-
målvärden” som ett sätt att stimulera klinikerna till än bättre resultat vad gäller kliniska kvalitetsmått. 
Idéer kring detta spånades lustfyllt fram på det kvalitetsråd som hölls augusti 2019 där registerhållare 
eller representanter för fem av sex gyn-obstetrik-associerade kvalitetsregister deltog. Man ville skapa en 
målvärdes checklista. Sveriges verksamhetschefer och representanter för dessa gillade idéen med 
kvalitetsmålvärden varefter kvalitetsregistren fick i uppdrag att precisera något till några få kvalitetsmått 
inklusive värde för detta, som, om det uppfylls, bör indikera ”god vård” inom det område 
kvalitetsregistret registrerar resultat. Tanken var att underlätta för verksamhetschefer att ha koll på läget. 
Om man uppfyller dessa mål, bör man kunna känna sig trygg med att ha en relativt god vård. Om inte vet 
man vilka områden man behöver jobba med. 

En checklista med SFOG’s målvärden har upprättats med ca 25 målvärden inom cancervård, 
cervixcancerprevention, IVF, graviditetsvård, gynekologisk operativ vård och abortvård. Huruvida 
klinikerna har uppfyllt dessa mål kommer att kunna utläsas i den Årsrapport som kommer under 2020. 

Det protokollförda kvalitetsrådet hölls under SFOG-veckan och där närvarade representanter för GynOp, 
Graviditetsregistret, Bristningsregistret, Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer och Nationella 
kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. Representant från Q-IVF kunde ej närvara. 

Under SFOG-veckan hölls ett kvalitetssymposium där Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer 
och Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention berättade om sina verksamheter. Svårigheter, 
framgångar och nyheter diskuterades. 

 

 
Utbildningsfrågor   
 
I början av 2019 utgjordes utbildningsnämnden av följande personer: Sofie Graner (ansvarig för 
specialistexamen), Charlotte Dahlbäck, Jan Brynhildsen, Eva Bergman, Marie-Therese Vinnars (OGU), 
Verena Sengpiel, Ellika Andolf (ordförande), Lovisa Brehmer (OGU), Karin Hildén, Sahruh Turkmen 
samt Jenny Immerstrand (SPUR-samordnare). Charlotte Dahlbäck ersatte Martin Stjernquist som 
representant för Skåne. I maj ersattes Eva Bergman från Uppsala av Stavros Iliadis och Lovisa Brehmer 
av Caroline Lyssarides. Utbildningsnämnden har under året haft tre reguljära sammanträden, 12 mars, 8 
maj och ett internat 8-9 oktober. På mötena har bl a ST-arbetet diskuterats eftersom man på en del 
sjukhus haft svårt att hitta handledare.  

Specialistexamen ägde rum 8-10 maj i Stockholm och 52 blivande specialister genomförde ST- 
examinationen. Dag 1 genomfördes en skrivning och dag 2 en OSCE-tentamen (kliniska stationer) och 
dag 3 presentation av ST-arbeten. Alla deltagare blev godkända på den skriftliga tentamen medan sex fick 
komplettera OSCE-tentamen. Därefter blev examen godkänd. Vid OSCE 2019 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 väl under 2019. Totalt planerades 24 kurser i 11 ämnen och 788 
kursplatser fanns. Systemet är unikt i Sverige. Utbildningssekreteraren har presenterat systemet på 
Röntgenveckan, på Läkarförbundet samt skrivit en artikel i Läkartidningen om kurserna. Vi är oerhört 
tacksamma för att vi har så många entusiastiska kursledare.  

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 gavs i Stockholm 25-26 april 2019 som arrangerats av kommittéen. Ämnen som behandlades 
var etik och media inom obstetrik och gynekologi.  

Det nya uppdraget som SFOGs fortbildningssekreterare innehades under 2019 av Marie Bixo, som också 
var adjungerad till styrelsen. Fem personer certifierades i Gynekologisk tumörkirurgi med cancervård och 
tre i Reproduktionsmedicin efter genomgångna subspecialiseringsprogram. Examinationerna 
genomfördes med stöd av Tumör-ARG respektive Fert-ARG. Utbildningsplanen för subspecialisering i 
Gynekologisk tumörkirurgi med cancervård reviderades och började gälla vid halvårsskiftet.  
Totalt genomfördes 20 fortbildningskurser för specialister i obstetrik och gynekologi, och två 
ultraljudskurser för barnmorskor i abortvård, i SFOGs regi.  

SFOGs fortbildningspolicy utarbetades i samverkan med utbildningsnämnden efter en remissrunda till 
AR- och intressegrupper. Denna policy beslutades av SFOGs styrelse i december 2019. 

 
Vetenskap 
 
Vetenskapliga nämnden har haft ett möte under 2019, dedikerat till planering av SFOGs årsmöte. Vid 
årsmötet delades två priser för bästa presentation och två priser för bästa poster ut. Vetenskapliga 
nämnden har också utsett de bästa avhandlingarna under 2018, vilka presenterades vid årsmötet i 
Östersund.  

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

 
 
SNAKS har under 2019 fortsatt att främja samarbete mellan landets kvinnokliniker och universitet för att 
driva klinisk forskning av hög kvalitet. 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. Annika Strandell har varit ordförande. 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, 
uppmuntras 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 2019 haft tre möten varav ett två-dagars strategimöte under hösten. Under 
strategimötet arbetade vi med policydokument och formalisering av rutiner. Vi ville tydliggöra att 
SNAKS har en faciliterande funktion för enskilda forskargrupper och arbetar för att främja samarbete 
mellan kliniker och därmed att driva multicenter-studier. SNAKS som grupp driver inga studier själv. 
 
En ny hemsida www.snaks.se har tagit form under Helena Fadl’s ledning. Den nås även via SFOGs 
hemsida under Forskning. PÅ SNAKS’ hemsida kommer alla pågående och avslutade studier att finnas 
beskrivna. Där finns också information om hur man kontaktar SNAKS för att diskutera sitt 
studieprotokoll och dra nytta av nätverket.  
 
SNAKS har bevakat den återkommande kongress som Vetenskapsrådet driver; ”Nationella Kliniska 
Studier” som gick av stapeln i Malmö februari 2019. SNAKS var inbjudet att medverka i en session och 
Verena Sengpiel presenterade vårt forskningsnätverk. Det rönte mycket uppskattning och gav ringar på 
vattnet hos flera andra specialiteter. Under urolog-veckan i oktober i Västerås var Verena inbjuden att på 
nytt prata om SNAKS och inspirera urologerna.  
 
SNAKS har ett internationellt samarbete med det holländska forskningsnätverket ”Dutch consortium” och 
NFOG. SNAKS och PerinatalARG var värdar för ett gemensamt forskningsmöte med fokus på Perinatal 
mortalitet på Nya Karolinska Sjukhuset mars 2019. 
 
Under SFOG-veckan i Östersund höll SNAKS ett symposium där alla pågående studier kort 
presenterades, samt SWEPIS fick ett stort utrymme för att rapportera resultat. Planen är att SNAKS varje 
SFOG-vecka ska kunna presentera färska resultat från avslutade studier samt hålla medlemmarna 
uppdaterade om status för de pågående studierna. På verksamhetsmötet i anslutning till SFOG-veckan 
presenterade Annika Strandell SNAKS’ pågående studier för verksamhetscheferna.  
 
Publikationer under 2019: 
 

-Collins et al. Menopausal symptoms and surgical complications after opportunistic bilateral 
salpingectomy, a register-based cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2019 Jan;220(1):85.e1-85.e10. doi: 
10.1016/j.ajog.2018.10.016. Epub 2018 Oct 12. 
 
-Idahl et al. Hysterectomy and opportunistic salpingectomy (HOPPSA): study protocol for a register-
based randomized controlled trial. Trials. 2019 Jan 5;20(1):10. doi: 10.1186/s13063-018-3083-8. 

 

-Bergendahl et al. Lateral episiotomy versus no episiotomy to reduce obstetric anal sphincter injury in 
vacuum-assisted delivery in nulliparous women: study protocol on a randomised controlled trial. BMJ 
Open. 2019;9(3):e025050. Published 2019 Mar 13. doi:10.1136/bmjopen-2018-025050 

 

-Fadl et al. Changing diagnostic criteria for gestational diabetes in Sweden - a stepped wedge national 
cluster randomised controlled trial - the CDC4G study protocol. BMC Pregnancy Childbirth. 
2019;19(1):398. 

 

-Wennerholm et al. Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of 
labour at 42 weeks (SWEdish Post-term Induction Study, SWEPIS): multicentre, open label, randomised, 
superiority trial. BMJ (Clinical research ed). 2019;367:l6131. 

 
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 och ett på hösten. På de nationella 
mötena är uppslutningen mycket god. 

Vårmötet har traditionsenligt varit gemensamt med samordningsbarnmorskorna och har arrangerats 
vartannat år av mödrahälsovårdsöverläkarna och vartannat år av samordningsbarnmorskorna. 2018 
uppvaktades vi av Nationell förening för psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård med 
önskemål om att få delta vid vårmötet och 2019 deltog de för första gången. Detta utföll väl och vi 
beslutade att fortsätta med gemensamma vårmöten. Temat för vårmötet 2019 var psykosocialt och mötet 
arrangerades av samordningsbarnmorskorna. 

Under höstmötet föredrogs medicinska ämnen såsom tuberkulos och graviditet, MS och graviditet, 
fosterrörelser, nya SFOG-riktlinjen om hypertonisjukdomar under graviditet samt spiralinsättning vid 
sectio och efter abort. En viktig fråga vi diskuterade var hur vi skulle gå vidare med metodhandboken för 
mödrahälsovård. Enligt tidigare planering skulle Inera under 2019 skapa en metodhandbok för 
mödrahälsovård likt barnhälsovårdens Rikshandbok. Med anledning av den nationella 
kunskapsstyrningen stoppades detta arbete, tyvärr utan kommunikation med mhöl-gruppen och 
samordningsbarnmorskorna. Under hösten hade vi en intensiv kommunikation med Inera, SKR, NPO 
kvinnosjukdomar och förlossning och SFOGs styrelse för att försöka finna en väg framåt. Vid årsskiftet 
2019/2020 rådde det tyvärr fortsatt oklarhet i frågan. 

Ett arbete som gick framåt i större utsträckning var den nationella samverkan kring digitalisering av 
mödrahälsovården. I detta tog SKR på sig att göra en kartläggning där ett faktabaserat kunskapsunderlag, 
som ska underlätta framtida prioriteringar inom området på nationell, regional och lokal nivå, är planerat 
att publiceras under våren 2020. Ordförande i mhöl-gruppen deltog också i ett panelsamtal i ämnet under 
eHälsomötet Vitalis i Göteborg i maj 2019. 

Under 2019 har mhöl-gruppen yttrat sig avseende följande remisser och skrivelser:  

betänkandet ”Nya regler om faderskap och föräldraskap” (SOU 2018:68), SFOG-riktlinjen om 
hypertonisjukdomar under graviditet samt SFOGs förslag till fortbildningspolicy. 

Mhöl-gruppen och samordningsbarnmorskorna har också gett Socialstyrelsen återkoppling på den digitala 
informationssatsning de utformat till gravida, ”Mer än bara mamma”. 
Ordföranden har deltagit vid SFOGs verksamhetsmöte i augusti 2019. 
 
 

Sveriges Privatgynekologer   

 
Styrelsen för privatgynekologerna i Sverige avger härmed följande berättelse över föreningens 
verksamhet under tiden 30 september 2018 till 28 september 2019. 
 
Styrelse 
Ordförande Ilona Barnard, Slottstadens läkarhus, Malmö  
Sekreterare Teresia Ondrasek Jonsson, Ondrasek Läkarmottagning, Sundsvall 
Kassör Katarina Johansson, Helsa Specialistvård, Linköping  
Webmaster Catharina Hofte, Hoftekliniken, Helsingborg 
 
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 2018/2019 har privatgynekologerna haft drygt 100 medlemmar. Kontaktuppgifter till alla 
betalande medlemmar finns på hemsidan och ses vid inloggning för medlemmar. Medlemsavgiften är 200 
kr/år.  
 
Föreningens inre verksamhet 
Under året har styrelsen haft 8 styrelsemöten varav 7 telefonmöten och 1 fysiskt möte. Under mötena har 
tonvikten legat på planering av utbildningsresan år 2019. Man har diskuterat vetenskapligt innehåll, 
lämpliga föreläsare, resemål mm. Sedan tidigare har beslutats att utbildningsresan ska planeras via 
styrelsen. 
 
Utåtriktad verksamhet och information 
Det har hållits ett cervixcancermöte i Stockholm. Privatgynekologerna representerades av Annika 
Lindström. Det finns önskemål om fler privatgynekologer/öppenvårdsgynekologer i gruppen. Allmänt 
medlemsmöte har inte hållits under året. 

Ekonomi 
Ekonomin är god. Styrelsen har vid årsmötet 2018 getts fria händer för lämpligt arvode. 2019 tas arvodet 
ut i form av reducerat pris på utbildningsresan. 
 

 
OGU Obstetriker och gynekologer under utbildning 
 

OGU har under 2019 fortsatt att driva frågan kring kirurgisk träning. Kampanjen Nya Ge Kniven Vidare, 
som fokuserar kring kommunikation kring operation, är avslutad och presenterad i Kvinnoläkaren #5. 

 

ST-arbetets och dess förutsättningar har diskuterats under verksamhetsmötet, med Utbildningsnämnden 
och med SFOGs styrelse. 

En checklista för ultraljudskunskaper har tagits fram tillsammans med Utbildningsnämnden och Ultra-
ARG, denna står att finna på OGU:s hemsida. 

OGU-dagarna i Örebro har genomförts på temat ”Ohälsa och graviditet”. Dessa fokuserade på psykisk 
och fysisk ohälsa. Med OGU-symposiet ”Hur mår Doktorn?” lyfte vi åter frågan om vår egen psykiska 
hälsa. 

Under SFOG-veckan arrangerades tre symposier i OGUs regi: ”Ultraljud av ovarialförändringar”, 
”Sätesförlossningar” och ”Alternativa Yrkesval”, de flesta mycket välbesökta. Under veckan firade vi 
också OGUs 25-årsjubileum, vilket tidigare uppmärksammats med en artikel i Medlemsbladet #3. 

OGU har representerats fortlöpande inom SFOG, Utbildningsnämnden, NFYOG samt ENTOG. Varje år 
anordnas europeiska utbyten, vänligen se Kvinnoläkaren #4. 

OGUs verksamhetsberättelse finns att läsa i sin helhet i Kvinnoläkaren #1. 

 



Företaget har sitt säte i Stockholm. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Inga väsentliga händelser har skett under året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsen för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. 
  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  
 
  
Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016   
Nettoomsättning 2 981 2 560 2 167 1 993   
Resultat efter finansiella poster 341 352 525 1 210   
Soliditet (%) 78 71 80 49   
            
  
Förändring av eget kapital 
  Balanserat Årets Totalt 
  resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 4 960 749 209 103 5 169 852 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma: 209 103 -209 103 0 
Beslutade bidrag -15 000   -15 000 
Årets resultat   32 885 32 885 
Belopp vid årets utgång 5 154 852 32 885 5 187 737 
        
Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
från föregående år överfört eget kapital 5 154 852 
årets vinst 32 885 
 5 187 737 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 5 187 737 
 5 187 737 
  
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 
1 

2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31   

 

 

 
            
Medlemsavgifter   2 416 600   2 337 400   
Nettoomsättning   2 981 265   2 559 962   
Övriga rörelseintäkter   1 625   0   
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   5 399 490   4 897 362   
            
Rörelsekostnader           
ARG-verksamhet   -363 839   -278 254   
Medlemstidning   -303 502   -267 997   
Övriga externa kostnader   -3 749 843   -2 987 211   
Personalkostnader 2 -1 171 576   -1 093 897   
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -4 904   -4 904   
Summa rörelsekostnader   -5 593 664   -4 632 263   
Rörelseresultat   -194 174   265 099   
            
Finansiella poster           
Resultat från andelar i koncernföretag   500 000   0   
Realisationsvinster och realisationsförluster   0   66 773   
Utdelningar   35 744   20 881   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -358   -305   
Summa finansiella poster   535 386   87 349   
Resultat efter finansiella poster   341 212   352 448   
            
Bokslutsdispositioner           
Förändring av periodiseringsfonder   -30 000   -14 000   
Summa bokslutsdispositioner   -30 000   -14 000   
Resultat före skatt   311 212   338 448   
            
Skatter           
Skatt på årets resultat   -278 327   -129 345   
Årets resultat   32 885   209 103   
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Balansräkning Not 
1 

2019-12-31 2018-12-31 
  

  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Immateriella anläggningstillgångar           
Hyresrätter och liknande rättigheter 3 43 500   43 500   
Summa immateriella anläggningstillgångar   43 500   43 500   
            
Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier, verktyg och installationer 4 0   4 904   
Summa materiella anläggningstillgångar   0   4 904   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 5 50 000   50 000   
Summa finansiella anläggningstillgångar   50 000   50 000   
Summa anläggningstillgångar   50 000   98 404   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m. m.           
Färdiga varor och handelsvaror   69 646   66 881   
Summa varulager   69 646   66 881   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   530 745   959 954   
Fordringar hos koncernföretag   0   650 000   
Övriga fordringar   10 548   37 442   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 039 829   879 650   
Summa kortfristiga fordringar   1 581 122   2 527 046   
            
Kortfristiga placeringar           
Övriga kortfristiga placeringar   3 384 304   3 370 855   
Summa kortfristiga placeringar   3 384 304   3 370 855   
            
Kassa och bank           
Kassa och bank   2 664 389   2 439 372   
Summa kassa och bank   2 664 389   2 439 372   
Summa omsättningstillgångar   7 699 461   8 404 154   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   7 749 461   8 502 558   
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Balansräkning Not 
1 

2019-12-31 2018-12-31 
  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Fritt eget kapital           
Balanserat resultat   5 244 852   5 035 748   
Beslutade bidrag   -90 000   -75 000   
Årets resultat   32 885   209 103   
Summa fritt eget kapital   5 187 737   5 169 851   
Summa eget kapital   5 187 737   5 169 851   
            
Obeskattade reserver           
Periodiseringsfonder   1 146 000   1 116 000   
Summa obeskattade reserver   1 146 000   1 116 000   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   243 040   213 089   
Skatteskulder   95 246   0   
Övriga skulder   123 971   237 517   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   953 467   1 766 101   
Summa kortfristiga skulder   1 415 724   2 216 707   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   7 749 461   8 502 558   
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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. 
  
 
 
     
  
Not 2 Medelantalet anställda 
  2019 2018   
        
Medelantalet anställda 2 2   
  
 
 
       
  
Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter 
Avser hyresdeposition 
  
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 43 500 43 500   
Inköp 0  0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 500 43 500   
        
Utgående redovisat värde 43 500 43 500   
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 24 520 24 520   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 520 24 520   
        
Ingående avskrivningar -19 616 -14 712   
Årets avskrivningar -4 904 -4 904   
Utgående ackumulerade avskrivningar -24 520 -19 616   
        
Utgående redovisat värde 0 4 904   
  
 
       
  
Not 5 Andelar i koncernföretag 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 000 50 000   
        
Utgående redovisat värde 50 000 50 000   
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