Verksamhetsplan OGU
Obstetriker och Gynekologer under Utbildning
2021
Inledning
OGU verkar för en ständigt förbättrad ST-utbildning inom gynekologi och obstetrik och för ett
gott ST-läkarnätverk. Visionen är en ST-utbildning i världsklass och en nationellt jämlik
utbildning. OGU värnar om jämställdhet, god arbetsmiljö och internationellt samarbete.
OGU är en intressegrupp inom Svensk Förening för Obstetriker och Gynekologer (SFOG), och
har en styrelserepresentant i SFOGs styrelse samt två representanter i SFOGs
utbildningsnämnd. OGUs medlemmar, som också är medlemmar i SFOG, består av
underläkare och ST-läkare samt nya specialister med mindre än två års specialistkompetens.
Verksamhetsåret förlöper mellan årsmöte-årsmöte (som sker i samband med OGU-dagarna
under våren).

Ledning och samordning
Arbetet leds och utförs av styrelsen, som består av tio medlemmar. Styrelsen väljs i samband
med årsmötet den 20/4 2021 i Ystad. År 2021 kommer styrelseposterna utgöras av:
1 Ordförande
1 Vice ordförande
1 Sekreterare
1 Kassör och ansvarig för Kvinnoläkaren
1 Webmaster
2 Representanter i Utbildningsnämnden
2 Internationella representanter (nordisk respektive europeisk representant)
1 Övrig ledamot
Styrelsen kommer att sammanträda regelbundet antingen via Zoom alternativt på plats
beroende på rådande omständigheter. Tidigare år har styrelsen haft fem möten samt ett
telefonmöte. Däremellan kommer arbetet att ske enskilt eller i mindre samordnade grupper.
Sammanträdena planeras för verksamhetsåret som följer: april-21 (Ystad), juni-21 (Zoom),
september-21 (internat som inkluderar strategimöte utöver styrelsemöte, Stockholm),
novembe -21r (Stockholm, inkluderar gemensamt möte med SFOGs styrelse), januari -22
(Stockholm), .

Prioriterade områden under verksamhetsåret

Under året har en del fokus legat på att ta reda på hur Covid-19 har påverkat utbildningen.
arbete med detta kommer fortsätta för att försöka minimera effekterna på ST-läkares
utbildning samt progress till specialistexamen.
Förändringar i vilka ST-arbeten som godkänns har gjort att ST-arbetet fortsätter vara ett
fokusområde. Dessutom kvarstår stora regionala skillnader i förutsättningar kring ST-arbetet.
Målet med arbetet är för ST-läkaren att få ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt och
förhoppningsvis att det även kan väcka intresse för forskning. Hur detta ska ske på bästa sätt
är något som kommer diskuteras framöver inom det organ OGU är verksam i.
Privatisering av kirurgiska ingrepp har visat sig ge påverkan på utbildningen i många delar av
landet. Genom styrelsen i ST-SKRÅ skickas en enkät ut för att kartlägga utlokalisering av
operativ verksamhet. I samband med möte under hösten kan vi förhoppningsvis ta del av
detta material och kunna jämföra hur det ser ut för vår specialitet jämfört med övriga
opererande specialiteter. Detta är något vi kommer arbeta vidare med och föra diskussion
kring.

Utbildning
OGUs ST-dagar kommer att som virtuell konferens i Ystad 19-20/4. Temat för dagarna är
partus normalis och programmet utlovar en mycket spännande och värdefull fördjupning
inom ämnet.
SFOG-veckan i Göteborg kommer bli i hybridform och OGU kommer ha ett symposium med
temat “värna aborträtten”.
OGUs två styrelserepresentanter i utbildningsnämnden deltar aktivt i nämndens arbete
vilket bl.a. inkluderar planering och genomförande av den årliga ST-tentan och arbetet med
ST-kurserna. Då vi är lyckligt lottade att ha en specialistförening som lägger ner mycket tid på
vår examination vill vi gärna stötta så mycket det går, men också vara med att påverka hur
specialistexamen ser ut i framtiden. Då allt fler har ett 30 hp-arbete med sig från
grundutbildningen är det fler som väljer att inte göra ett ST-arbete, något som resulterar i att
man inte kan göra ST-tentan. Vi tycker det är olyckligt om färre gör tentan, varför vi ser
positivt på om man i framtiden tar fram en alternativ examinationsform avseende den
vetenskapliga kompetensen.

Internationell verksamhet
Vi verkar för att två OGU-medlemmar åker på internationellt utbyte under året och att minst
en OGU-medlem söker ENTOG-stipendiet.
OGUs styrelses internationella representanter kommer att delta aktivt i möten inom NFYOG
(Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology) och ENTOG (European
Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology).
I och med att SFOG-veckan i framtiden kommer gå av stapeln vartannat år till förmån för ett
(förhoppningsvis) ökat svenskt deltagande på NFOG-kongressen vartannat år så kommer
NFYOG fortsätta arbeta hårt för att programmet på NFOG-kongressen blir tilltalande och

tillgängligt för ST-läkare. Där har vi goda erfarenheter att dela med oss av från Sverige, där
OGU-symposierna de senaste åren varit bland de mest välbesökta programpunkterna på
SFOG-veckan! Första SFOG-veckan som “ersätts” utav NFOG-kongress blir 2022.

Övrig verksamhet under året
OGU-enkäten skickas ut 2022 och arbetet med enkätens utformning kommer påbörjar under
hösten -21.
Ordföranden representerar OGU i SFOGs styrelse och deltar således även i det
styrelsearbetet. Hen har en stående OGU-punkt på verksamhetsmötet som ges två gånger
per år, dit landets alla verksamhetschefer och professorer inom vår specialitet är bjudna.
Hen deltar också i ett möte för samtliga kursgivare.
Kassören har lagt upp en ekonomisk plan för året och har fortlöpande kontroll över utgifter i
relation till budget.
Webmastern kommer fortsätta att förbättra och uppdatera hemsidan samt ansvara för våra
inlägg på sociala medier.
OGU bidrar aktivt med inslag till ”Kvinnoläkaren” för att informera våra medlemmar och
specialistkollegor om vårt arbete samt att inspirera till dialog.
Vi kommer att samla in nomineringar till OGUs handledarpris vilket delas ut i samband med
SFOG-veckan.

