Protokoll årsmöte 2021
2021-04-20, kl.09.30-10.30
Zoom webinar

1. Mötets öppnande.
OGU´s ordförande Matilda Wådell öppnar mötet.
2. Val av ordförande och två justeringspersoner
● Ordförande. Jesper Alex Petersen, Ystad
● Justeringsperson. Erica Wesslén, Göteborg
● Justeringsperson. Ugne Bergendal, Helsingborg
3. Val av sekreterare
● Eva Carlsson Humla, sekreterare OGU
4. Anmälan av övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Kristin Andre sammanfattar verksamhetsåret 2020. Det har varit ett annorlunda år i och
med covidpandemin. OGU har haft 5 styrelsemöten varav 3 möten varit på Zoom.
Verksamhetsåret inleddes med OGU-dagarna i Eksjö på temat endometrios. Det fungerade
väl trots kort framförhållning för arrangörerna att ställa om till digital konferens.
Under året har OGU-enkäten som skickades ut i början av 2020 sammanställts och
sammanfattande artikel om resultatet finns att läsa i Kvinnoläkaren nr 4 2020. Man kan
bl.a. läsa om ST-läkares erfarenhet av kirurgisk träning, jourintroduktion, second
victim-situationer och forskning.
Förra året fastställdes den nya kirurgiska checklistan som ersatt den gamla som fanns på
hemsidan. OGU såg ett behov av att förnya checklistan vilket gjorts under 2020. Syftet
med den nya listan är att den ska förtydliga vilka moment vi ska behärska, både vad gäller
vilka ingrepp men också på vilken nivå vi ska kunna utföra ingreppen. Checklistan är
harmoniserad med riktlinjer för ”nya ge kniven vidare”. Synpunkter har inhämtats från
utbildningsnämnden, benk-arg och ur-arg och är godkänd av SFOGs styrelse.
SFOG-veckan som skulle gå av stapeln i Malmö blev inställd och istället blev det ett
digitalt möte ”Vintermötet” där OGU hade ett symposium på temat ”Kvinnohälsa- mer än
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bara kropp och själ”.
OGU har haft en pågående diskussion om pandemins effekt på ST-utbildningen och ett par
styrelseledamöter har varit drivande i studien COPEstaff ST.
Hela verksamhetsberättelsen finns att läsa i Kvinnoläkaren nr 1.
6. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2020
Julia Wängberg informerar. OGUs ekonomi ligger under SFOGs ekonomi. OGU lägger ett
budgetförslag inför varje år till SFOGs styrelse och ska få det godkänt varje år. Budgeten
styrs efter planerade aktiviteter, storleken på styrelsen samt var de olika ledamöterna är
verksamma geografiskt. Som styrelsemedlem under föräldraledighet har man rätt att ta
med bebis och barnvakt till OGUs möten. Resa och boende för barnvakten täcks av OGUs
budget och denna kostnad är något som också varierar från år till år.
2020 var ett speciellt år vilket även syns i ekonomin. Många planerade träffar blev
inställda till digitala möten och OGU använde endast drygt 32% (drygt 70 000 kr) av
planerad budget. Budgeten för 2021, vilken är 223 450 kr, är lagd utifrån ett ”vanligt” år
med tanke på att restriktioner troligtvis kommer att lätta.
7. Fråga om godkännande av verksamhetsåret 2020
Verksamhetsåret godkändes.
8. Val av nya styrelseledamöter
Styrelseledamöter med fortsatt mandat på ett år presenterades:
●
●
●
●
●
●

Matilda Wådell, ordförande och representant i SFOG
Kristin André, vice ordförande
Eva Carlsson Humla, sekreterare
Julia Wängberg Nordborg, kassör
Anne Örtqvist, utbildnings- och forskningsansvarig
Louise Brynte, övrig ledamot

Styrelseledamöter som valdes om på ytterligare ett år:
● Camilla Rosberg Greko, webansvarig
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Till nya styrelseledamöter på två år valdes:
● Irma Mehmedagic, utbildnings- och forskningsansvarig
● Rasha Polcer, internationell representant
● Barry MacDonald, internationell representant
9. Val av valberedning på ett år:
Ordförande informerar att enligt stadgar ska det vara två representanter i valberedningen
men praxis är att det är tre stycken. Omröstning sker och deltagarna på årsmötet
godkänner tre representanter i valberedningen. Följande väljs:
● Hanna Reimersson (sammankallande)
● Mehreen Zaigham
● Caroline Lyssarides
10. Avgående styrelseledamöter avtackas
11. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021
Kristin André presenterar verksamhetsplanen för 2021.
OGU finns representerade i SFOG, utbildningsnämnden, NFYOG och ENTOG,
ST-SKRÅ (ST-föreningarna i Svenskt Kirurgiskt Råd) samt styrgrupper för SNAKS och
Gyn Op-registret. OGU har även kontakt med Studierektorsnätverket (SNÄV) och SPUR.
OGU har genom dessa nätverk god möjlighet att driva våra kärnfrågor.
2021 kommer OGU fortsatt diskutera pandemins påverkan på ST-utbildningen. OGU
kommer också att fortsätta föra dialog med SFOG och utbildningsnämnden angående den
planerade ändringen av anmälan till de specialitetsspecifika ST-kurserna samt förändring
av ST-tentans vetenskapliga del. Under den digitala SFOG-veckan i Göteborg kommer
OGU ha ett symposium på temat ”Värna aborträtten”. Vi kommer också att fortsätta
planera OGU-dagarna i Visby 2022 samt börja arbetet med OGU-enkäten 2022.
12. Information från utbildningsnämnden
Två ledamöter från OGU-styrelsen finns representerade i utbildningsnämnden.
Caroline berättar att man diskuterar alternativa sätt att examinera den vetenskapliga
kompetensen vid specialistexamen. OGUs ståndpunkt är att det är viktigt att examinera
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vetenskapliga mål men att ST-arbetet ej är optimalt pga olika förutsättningar till detta runt
om i landet. Inget beslut är fattat i frågan än.
Anne berättar att SFOG var snabba att ställa om till digitala kurser under pandemin.
Många av kursdeltagarna har varit nöjda med digitala kurser och det diskuteras att man i
framtiden kan ha fortsatt digitala kurser eller sk hybrid-kurser dvs delar kan genomföras
digitalt.
Det finns en plan för ett nytt anmälningsförfarande till de specialitetsspecifika
ST-kurserna där ST-läkaren själv ansvarar för att bevaka när kurser läggs ut för anmälan.
Information om detta kommer att finnas på SFOGs hemsida. Anledningen till detta är att
kansliet har haft mycket kringarbete till kurstilldelningen och man hoppas kunna minska
på det då ST-läkaren tar större ansvar för anmälan. Själva kursupplägget ska inte ändras.
Caroline presenterar den kirurgiska checklistan.
13. Information från de internationellt ansvariga
Hanna berättar om OGUs representation i NFYOG, nätverket för nordiska ST-föreningar
inom gynekologi/obstetrik. Frågor som diskuteras är bl.a. kirurgisk träning, forskning.
NFOGs kongress i Reykjavik 2021 är inställd. Nästa kongress är i Trondheim 2023. F.o.m
2022 kommer SFOG-veckan gå vartannat år, NFOG-kongress vartannat år. Hanna
informerar vidare om NFOG-fonden som går att söka två gånger per år.
Mehreen berättar om ENTOGs arbete och presenterar utbyten. Förra året ställdes utbytet
in pga pandemin. De ST-läkare som hade blivit utvalda att delta i ENTOGs utbyte (Linn
Sarac och Emma Roos) får istället åka till Grekland i år.
Tips om att en som OGU-medlem har möjlighet till gratis medlemskap i ISUOG – det är
en bra resurs som erbjuder mängder av utbildningsmaterial att ta del av. Håll utkik efter
annons om 2022 års utbyte i Kvinnoläkaren nr 4.
14. Övriga ärenden
● OGUs handledarpris, nominering senast 1 maj.
● Eva informerar om ST-rutan i Gyn-Op som ska fyllas i när ST-läkare varit
huvudoperatör. Detta för att vi på sikt ska kunna ta ut statistik över hur stor andel
av operationer som görs med ST-läkare som huvudoperatör.
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15. OGUs ST-dagar 2022 Visby
25-26 april 2022 på tema ”Tonåringar och ungdomsgynekologi”
16. Tid och plats för nästa årsmöte
26 april 2022 preliminär tid kl 11
17. Mötet avslutades
Jesper som varit årsmötets ordförande tackas.
Mötesordförande:

Sekreterare:

Jesper Alex Petersen

Eva Carlsson Humla

Justeringsperson:

Justeringsperson:

Erica Wesslén

Ugne Bergendal

