Organisation och stadgar
Obstetriker och Gynekologer under Utbildning (OGU) är en intressegrupp inom Svensk Förening för
Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Medlemskap i OGU förutsätter medlemskap i SFOG. OGU vänder
sig till ST-läkare och nyblivna specialister inom två år från specialistexamen. SFOGs stadgar gäller i alla
tillämpliga delar även OGUs verksamhet, men OGUs egna stadgar fastsälldes 2012 och reviderades
senast 2017. Medlemskap betalas direkt till SFOG då OGUs ekonomi är integrerad med SFOGs
ekonomi.

Styrelsen 2020
Styrelsen har sedan 31.03.20 bestått utav:
Matilda Wådell, ordförande och ledamot i SFOGs styrelse. OGUs representant i Svenskt Kirurgiskt
Råd.
Kristin André, vice ordförande.
Eva Carlsson, sekreterare. Delaktig i arbetet inför SFOG-veckan i Göteborg 2021.
Julia Wängberg, kassör. Ansvarig för OGUs bidrag till Medlemsbladet/ Kvinnoläkaren. Delaktig i
arbetet inför SFOG-veckan i Göteborg 2021.
Camilla Rosberg Greko, web-ansvarig och ansvarig för sociala medier. Ansvarig för OGU-dagarna i
Ystad 2021. Delaktig i arbetet med OGU-enkäten.
Caroline Lyssarides, representant i utbildningsnämnden och Gyn-Op. Delaktig i arbetet med
OGU-dagarna i Eksjö 2020. Delaktig i arbetet med OGU-enkäten.
Anne Örtqvist, representant i utbildningsnämnden och SNAKS. Delaktig i arbetet med
specialisttentan.
Mehreen Zaigham, ansvarig för internationella frågor Europa/ENTOG. Delaktig i arbetet med
SFOG-veckan i Malmö 2020/ Vintermötet 2021.
Hanna Reimersson, ansvarig för internationella frågor Norden/NFYOG. Delaktig i arbetet med
OGU-dagarna i Eksjö 2020. Delaktig i arbetet med OGU-enkäten.
Louise Brynte, övrig ledamot. Delaktig i arbetet med OGU-enkäten.

Styrelsemöten
Under 2020 har styrelsen haft två fysiska möten och resterande möten har varit i digital form
●
●
●
●
●

03.02.20 Styrelsemöte, Stockholm
31.03.20 Styrelsemöte via Zoom i samband med den digitala versionen av OGU-dagarna
09.06.20 Styrelsemöte via Zoom
07-08.09.20 Styrelse-, och strategimöte, Eksjö
27.11.20 Gemensamt möte med SFOGs styrelse samt OGU styrelsemöte via Zoom

Ekonomi
OGUs ekonomi ligger under SFOGs bestämmande. Budgeten styrs efter planerade aktiviteter,
storleken på styrelsen samt var de olika styrelseledamöterna är verksamma geografiskt. De största
kostnadsposterna är resor till och boende i samband med styrelsemöten. Den geografiska
spridningen på styrelseledamöter är stor – från Hudiksvall i norr till Ystad i söder (2020). I år har dock
dessa kostnader varit mindre än tidigare (cirka 30%) på grund av den ökade andelen digitala möten.
Kostnaderna i övrigt är som förväntat och följer de finansiella riktlinjer som upprättats.

Allmänt
Mycket har detta år varit annorlunda, vilken även påverkat arbetet i OGUs styrelse. Många pågående
projekt och diskussioner har pausats under den pågående pandemin och vi har i styrelsen tyvärr ej
kunnat ses så mycket som vi velat. Den digitala omställningen har dock gått bra och delar av
styrelsearbetet har förlöpt som planerat.
OGUs styrelse har fört diskussioner kring hur Covid-19 pandemin har påverkat ST-utbildningen.
ST-läkare har uppmanats höra av sig för att berätta om påverkan på olika delar i landet för att vi ska
få en bild av vilka problem som uppstått. Majoriteten av kurser har fortsatt att hållas men många
beskriver att den kirurgiska träningen påverkats av olika anledningar. Vi har inte sett slutet på
effekterna av pandemin och OGU fortsätter diskutera och lyfta frågan även 2021 för att
utbildningsnivån i möjligaste mån ska upprätthållas. Under våren 2021, kommer OGU tillsammans
med Covid-19 in Pregnancy and Early Childhood (COPE)-Staff att kartlägga hur ST-utbildningen har
påverkats under den rådande pandemin. Vi planerar att skicka ut en enkät som syftar till att öka
förståelsen och kunskapen om pandemins påverkan på specialistutbildningen.
OGU har fortsatt driva frågor kring den kirurgiska träningen. I samband med det gemensamma mötet
med SFOGs styrelse i november fastställdes en kirurgisk checklista med en rekommendation kring
operativa ingrepp och på vilken nivå dessa bör kunna utföras – självständigt, med passiv, eller med
aktiv assistans. Denna checklista har även granskats av utbildningsnämnden, BENK-ARG,
Perinatal-ARG och Uro-ARG som fått lämna sina åsikter. Checklistan finns nu tillgänglig på SFOGs
hemsida och är tänkt att ge vägledning till ST-läkaren i den kirurgiska träningen. Viktigt att ha i åtanke
är att den ambitionsnivån som är satt för varje ingrepp är en miniminivå som bedöms rimlig för alla
ST-läkare oavsett klinik. Ingen ska dock hindras från att öka sin kirurgiska kompetens om möjlighet
finns. Vi vill fortsätta uppmuntra alla ST-läkare att kryssa i ST-läkarrutan på operationsberättelsen i
GynOp!
OGU-enkäten 2020 har genomförts och sammanställts. Enkäten innehöll frågor kring kirurgisk
utbildning, forskning, ultraljudskunskaper, erfarenhet av second victim och jourintroduktion. En
sammanställning finns att läsa i medlemsbladet #4.
Diskussion kring det nuvarande ST-kursupplägget har pågått för att fortsätta att utforma detta på
bästa sätt både för ST-läkare, studierektorer och kansliet. Vidare arbete kommer ske under 2021 och
eventuella förändringar kommer vi informera kring löpande i alla tillgängliga kanaler.
Vi strävar efter att kontinuerligt informera våra medlemmar kring vårt arbete, både via
medlemsbladet och sociala medier. Nytt för i år är vårt Instagramkonto som vi hoppas även blir en
användbar kanal för kortfattad information. Vi informerar även i möjligaste mån på den
jourförberedande kursen med en presentation av OGU och vårt arbete samt på alla kurser som våra
styrelseledamöter deltar i. Vår vision fortsätter att vara en ST-utbildning i världsklass.

Representation i SFOGs styrelse
OGU har en representant i SFOGs styrelse som träffas tio gånger per år. Efter valberedningens förslag
väljs representanten in vid SFOGs årsmöte för en mandatperiod på två år. Mathilda Wådell har varit
OGUs representant under 2020. OGU har representerats av Matilda Wådell på årets
verksamhetsmöten vilka samlar alla verksamhetschefer och professorer inom vår specialitet två
gånger årligen.

Utbildningsfrågor och Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden haft ett antal Zoom-möten där den uppdaterade versionen av den kirurgiska
checklistan som nämnts ovan färdigställts. Diskussionen kring examination av ST-mål i vetenskapligt
förhållningssätt har fortsatt. Både OGU och Utbildningsnämnden ser problem med att behålla
ST-arbetet som examination, men i diskussionerna med SFOG:s styrelse har man ännu inte landat i
något konkret alternativ. Detta arbete kommer fortlöpa under 2021.

OGU-dagarna
OGUs ST-dagar var i år planerade att hållas i Eksjö men ställdes med kort varsel om till webinarform
på grund av Covid-19 pandemin. Temat för årets föreläsningar var endometrios och föreläsningarna
inkluderade bland annat diagnostiska aspekter, samsjuklighet, medicinsk, kirurgisk och
paramedicinsk behandling och olika aspekter av smärta. Trots den mycket korta tiden för
omställnings blev resultatet bra och uppskattades av deltagarna. OGUs årsmöte hölls även detta i
digitalt format och nya medlemmar valdes in. Vi hoppas vi får möjlighet att kompensera för
avsaknaden av socialt program vid framtida konferenser!

SFOG-veckan
I år fick SFOG-veckan i Malmö ställas in och i stället hölls en SFOG-dag i digitalt format den 270820.
Det planerades för att kunna bjuda in till ett vintermöte i Malmö men även detta har fått göras om till
en digital konferens. OGU hade tillsammans med lokala ST läkare i Malmö/Lund planerat ett
spännande vetenskapligt program och en riktigt trevlig social kväll för SFOG-veckan i Malmö. Vi siktar
nu på ett digitalt symposium med rubriken ”Kvinnohälsa: mer än bara kropp och själ” under SFOGs
vintermöte 2021 istället. Ett hjärtligt tack till Mia Appelbäck, Frida Ehrstedt, Susanne Ehn, Sara
Jansson, Johanna Bjurström, Danielle Damm och Mehreen Zaigham för deras engagemang i
programmet!

Internationellt arbete
Årets ENTOG-utbyte skulle ske vid EBCOG-kongressen i Bergen, Norge, som tyvärr också blev inställt
pga. pandemin. ENTOG har istället fokuserat på ett digitalt arbete som inkluderar enkäter för att
undersöka COVID-19 påverkan på specialistutbildning runt om i Europa. ENTOG har också påbörjat
ett nytt projekt som heter ”Multicentric Research Groups” som syftar till att underlätta för forskare
att samarbeta mellan olika grupper i Europa.
NFYOG är en sammanslutning för de nordiska ST-läkarföreningarna. I styrelsen sitter två ledamöter
från varje land, Hanna Reimerson från OGUs styrelse representerar Sverige tillsammans med

Elisabeth Rosén. Då alla planer på fysiska möten redan tidigt under året fick läggas på is har styrelsen
istället haft flertalet videmöten. Under våren och hösten var fokus att planera programmet för
ST-läkare under NFOG-kongressen i Reykjavik 2021. Tyvärr var man till slut tvungna att ta beslutet att
ställa in den fysiska kongressen. Året som gått har dock medfört att vi alla blivit mer vana vid och
bättre på digitala möten och videokonferenser av olika slag. NFOG har uppdaterat sin miljöpolicy och
förordar nu digitala möten i första hand. De olika nordiska ST-läkarföreningarna har olika
erfarenheter av att anordna webinar, digitala seminarier och streamade föreläsningar och NFYOG
planerar nu att fokusera på att använda våra gemensam erfarenheter av detta för att skapa nya
möjligheter till nordiskt kunskapsutbyte mellan ST-läkare.
Protokoll från NFYOGs styrelsemöten finns att läsa på www.nfog.org/nfyog
Sammanfattat av
Kristin André
Vice Ordförande, OGU

