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1. Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes. 
2. Tips från landet runt: Många deltagare på dagens möte varav flera 

nya som hittat till Pos-ARG! Kort presentationsrunda av oss alla samt 
lite kort om vad som är på gång på våra arbetsplatser runt om i 
landet. 

3. SFOG  
- Kort rapport från SFOG-veckan från dem som deltagit. 
- Rapport från Riks-ARG där Pos-ARG representerades av ordf. 

Lovis och sekr. Eva. 
o Förslag från SFOG/ARGUS att ARG-rapporterna upphör i sin 

nuvarande form och att AR-grupperna i stället publicerar sig 
inom ramen för SFOG-riktlinjer och -råd. Dessa ska innehålla 
en tydlig metodbeskrivning och evidensgradering. Om detta 
förslag finner positivt gehör kommer ARGUS och 
Vetenskapliga sekreteraren att utarbeta en ny instruktion för 
framtagandet.   
Detta diskuterades och representanter från flera AR-grupper 
hade synpunkter. Bland annat framfördes att 
ARG-rapporterna i sin nuvarande form är mkt uppskattade 
bland annat av ST-läkarna och används av många vid 



inläsning till ST-tentan. 
Flera grupper framförde också att man upplever det 
övermäktigt att, på sin fritid, lägga ner den tid och 
engagemang som krävs för att ta fram och regelbundet 
uppdatera riktlinjer. Flera påtalade avsaknaden av centralt 
stöd i arbetet med litteratursökningar och evidensgradering. 

 
4. ST-kurser 

- Rapport från kursledningarna för årets 2 kurser. 
- Önskemål om en tredje Pos-kurs för ST läkare inkommit från 

SFOG.  
            Detta var ju planen initialt, men pga för få deltagare ställdes  

den planerade 3:e kursen in. Vi diskuterar detta och enas om  
            att det inte är möjligt att anordna en 3:e kurs förrän tidigast   
            om 1 år. Och vi skulle då behöva engagera fler kursledare.   
            Nuvarande kursledare påtalar bekymmer med att få ledigt   
            från sina kliniker för att hålla kurser. 
            Tora skriver, under mötespausen, ett utkast till brev till  
            SFOG´s styrelse, som vi går igenom och skickar in kring vår  
            syn på detta. Se bilaga. 

- Stor del av dagens möte ägnas åt ST-kurserna.  
o Dropbox är svårarbetat, och känns som ett förlegat 

system. Anna M forskar kring annat möjligt system. 
o Behov av att uppdatera de förinspelade föreläsningarna, 

Anna och Lovis börjar med uppdatering av Våldtäkt resp 
förlossningsrädsla. 

o Könsstympning tas bort från målbeskrivningen då detta 
tas upp av Vulva-ARG 

 
 

 
   

 
5. SFOG-kurser:  

- ”Hållbar vård med reparativt krisstöd – ledare och läkare 
tillsammans för arbetsmiljö och patient” Oktober 2021 

- ”Introduktion för kollegial krisstödgrupp” September 2021 
- Elsa-Lena tar på sig att hålla i framtagandet av en kurs i 

sexologi för specialister. 
 



6. Mötesform framöver: Många har saknat de fysiska mötena och vi är 
överens om att dessa i många avseenden är effektivare och 
trevligare, dock har många svårt att få åka på möten. Vi enas om att 
fortsätta att ha fysiska möten 2 ggr / år, men med möjlighet att delta 
även via länk. 
 

7. Falldiskussion 
8. Övriga frågor, kongresser, litteraturtips. 
9. Nästa möte: Fredag 1/4, kl. 9.30 – 16, Nämndrummet, 

Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm 
 
 
 


