SFOG
Strategidokument

Att främja kvinnohälsa
med fokus på
gynekologi och obstetrik

Övergripande strategi
SFOG skall…
•
•
•
•
•
•
•

Verka för förbättrad reproduktiv hälsa för kvinnor
Verka för evidensbaserade arbetssätt
Stimulera forskning inom specialiteten
Diskutera yrkesrollen och samverkan med andra aktörer i vården
Verka för en sammanhållen specialitet
Verka för en god arbetsmiljö inom alla grenar av specialiteten
Verka för en hög kvalitet i undervisningen på grundnivå och främja
god utbildning på såväl ST- som specialistnivå
• Verka för god kontakt gentemot media, politiker/ beslutsfattare och
allmänhet
• Initiera och delta i samhällsdebatt inom för specialiteten relevanta
områden

SFOG och yrkesrollen
• Vår specialistkompetens definieras enligt ST-målbeskrivningens 12
medicinska delmål, mål gällande kommunikativ kompetens,
ledarskapskompetens och kompetens inom medicinsk vetenskap
och kvalitetsarbete.
• Samarbetet med andra i vården verksamma yrkesgrupper skall
präglas av respekt för respektive grupps specifika kompetens.
• SFOG skall värna mötet mellan patient och läkare, i en omvärld där
informations- och kommunikationstekniska lösningar förväntas bli en
allt större del i vardagen.
• SFOG skall verka för att obstetriker och gynekologer tar sitt ansvar
som ledare i vården.

SFOG och arbetsmiljön
SFOG skall…
• Verka för en utveckling i riktning mot rimlig arbetsbelastning i såväl
det dagliga arbetet som vid jourtjänstgöring, i harmoni med gällande
riktlinjer och lagstiftning
• Lyfta fram konsekvenserna av en alltför hög arbetsbelastning, både
vad det gäller direkta fysiska effekter och psykisk belastning
• Diskutera hur den minskade möjligheten att påverka det dagliga
arbetet inverkar på vår arbetsmiljö
• Verka för möjlighet till deltidsarbete och värna om möjligheten att
kombinera familj och fritid med ett aktivt yrkesliv, genom hela livet
• Tydligt markera att särskilda krav av diskriminerande karaktär,
såsom vårdpersonalens könstillhörighet/könsidentitet, etniska
ursprung eller trosbekännelse, inte accepteras
• Vid allvarliga händelser verka för systemperspektiv istället för
individperspektiv samt verka för individuellt stöd vid krissituationer

SFOG och FoU
•
•
•
•

•
•
•
•

SFOG-veckan är föreningens stora vetenskapliga forum
Riksstämman är föreningens huvudforum i tvärvetenskapliga frågor
ARGUS skall stödja, stimulera och samordna AR-gruppernas arbete
AR-grupperna skall fungera som kompetensresurser inom sina
respektive specialområden och skriva ARG-rapporter baserade på ett
vetenskapligt och evidensbaserat synsätt.
Information om nya rön, avhandlingar, riktlinjer mm delges
medlemmarna via Medlemsbladet och hemsidan. Avhandlingar bör
också presenteras via NFOGs hemsida.
SFOG skall verka för ökad förståelse för behovet av och ökade
resurser till klinisk forskning och uppmuntra till tvärprofessionellt
samarbete
SFOG skall stimulera ST-läkare att delta i forsknings- och
utvecklingsarbete
SFOGs vetenskapliga nämnd skall vara ett stöd i det arbete som
åligger den vetenskapliga sekreteraren. Den vetenskapliga nämnden
skall bestå av en senior lärare i ämnet obstetrik & gynekologi från varje
svenskt universitet.

SFOG och utbildning
SFOG skall…
• Värna en sammanhållen grundutbildning inom ämnesområdet
obstetrik & gynekologi
• Aktivt verka för att landets kliniker följer ST-målbeskrivningen
• Verka för ett högt deltagande i specialistexamen
• Ansvara för slutligt godkännande av subspecialisering, såväl
utbildningsplaner som genomförd utbildning
• Verka för hög kvalitet i fortbildningen för specialister
Utbildningsnämnden är föreningens bas för hantering av kursutbud och
den frivilliga specialistexamen. Utbildningsnämnden prioriterar kurser
via IPULS, samordnar och fördelar SFOGs egna fortbildningskurser.
Utbildningsnämnden ansvarar också för att uppdatera detaljmålen i
ST-målbeskrivningen, och samordnar SPUR-inspektionerna.

SFOG – information och
kommunikation
• Hemsidan www.sfog.se och Medlemsbladet är föreningens
kommunikativa nav
• Hemsidan är till stor del öppen för allmänheten
• Information till allmänheten lämnas också via media, seminarier,
konferenser och möten.

SFOG och samhällsdebatten
• SFOG skall bevaka för föreningen viktiga områden och ha en aktiv
kontakt med politiker och beslutsfattare.
• SFOG fungerar som remissinstans till Svenska Läkaresällskapet
och Svenska Läkarförbundet i för föreningen och specialiteten
relevanta frågor
• När SFOG informerar allmänheten måste det göras på ett tydligt och
begripligt sätt. All information som hänvisar till SFOG (eller ARgrupper) skall vara sanktionerad av styrelsen.
• Kommunikationen mellan medlemmarna och styrelsen skall ge
utrymme för viktiga frågor.

SFOG och omvärlden
SFOG skall…
• Generellt verka för ett gott internationellt samarbete
genom sitt medlemskap i EBCOG, NFOG och FIGO
• Verka för ett intensifierat samarbete inom EBCOG,
NFOG och FIGO
• Verka för en ökad kunskap om andra kulturer och de
globala kvinnohälsoproblemen både inom landet och
internationellt
• Verka för bilateralt utbyte med låginkomstländer

