
Vad har hänt under 
SPUR-året 2017?

Kodnyheter

Följ med på Privatgynekologernas 
utbildningsresa 2018!

I år går resan till Sesimbra, Portugal
26-30 september

På programmet:

Cervixcancerprevention
Cervixcancer ökar men vi har ett nytt vårdprogram. Hur skall vi göra numera?

Screening, HPV-diagnostik , kolposkopi, utredning och behandling av dysplasi
(Björn Strander, M.D., ordf. i Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention)

•
Verktyg för inre hållbarhet – Resilience

Hur skall vi med ökade krav från alla håll fortsatt orka prestera bra vård och finna glädje i vår yrkesroll?
(Ana-Maria Whitmer- Jacobsson, ÖL, KK Varberg, instruktör ALSO, 

Mindful Practice, Mindful Based Childbirth and Parenting)

•
Uppdatering inom området gynekologisk onkologi (vetenskaplig rådgivare Karin Bergmark)

Dessutom bidrag från föreningen

•
Mer information, detaljerat program och anmälan via hemsidan

www.privatgynekologerna.se
(kan också nås via SFOGs hemsida)

•
Anmälan senast 31 mars. Begränsat antal platser (max 60) så anmäl dig i tid!

Alla öppenvårdsgynekologer välkomna oavsett anställningsform

Välkomna!

Önskar Styrelsen
Ilona Barnard, Johanna Andersson, Teresia Ondrasek, Katarina Johansson
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Hemkommen sent från arbetet idag (bak-
jour) läser jag ett mail från vår redaktör
att deadline för årets första ordförande-
brev var igår. Får fatta mig lite kort denna
gång, och adressera en viktig fråga.

Ett nytt år och nya utmaningar. ST-
utbildningsprogrammet är nu inte bara
sjösatt utan har full vind i seglen sedan
ett år, och i SFOGs styrelse bedömer vi
att det nu är dags att ta tag i nästa steg:
fortbildning av våra specialister. Även om
det arrangeras ett antal utmärkta fort-
bildningskurser så behöver vi ännu mer
på detta område för att tillgodose fortsatt
kunskapstillväxt under hela yrkeskarriä-
ren för den enskilda läkaren, och för att
möjliggöra att den samlade kunskapen
inom alla våra olika områden successivt
ökar på våra kliniker.  Med vetskap om
hur mycket arbete SFOGs utbildnings-
sekreterare nu har med ST-utbildnings-
programmet föreslår vi att utöka SFOGs
styrelse med en fortbildningssekreterare,
som vi tror är en nödvändig nyckelper-
son för att kunna driva fortbildnings-
frågor inom vår förening. Vi kommer att
ta upp denna fråga för beslut på årsmö-

tet. Ett förslag om subspecialisering inom
fetomaternell medicin har kommit från
en arbetsgrupp inom perinatal-ARG och
Ultra-ARG. SFOGs styrelse ställer sig
väldigt positiv till det program för fort-
bildning på området som arbetsgruppen
tagit fram, men anser inte att vi är redo
att ta beslut om att införa fler subspecia-
liteter, utan att först vi behöver se över
hur fortbildning och fördjupning inom
alla olika delar av vår specialitet bäst ska
kunna genomföras. Även specialitetsge-
nerell fortbildning behöver mer fokus –
blir man en bra bakjour när man gått 300
primärjourer eller behöver man något
mer i tillägg? 

Den som har synpunkter och idéer får
gärna höra av sig. Och vi har på vår hem-
sida, som nu håller på att uppgraderas,
behållt ”öppet forum” för den som vill
debattera något. Det var 1345 dagar
sedan någon skrev något där, men det är
fritt fram att använda detta forum för att
tycka till om allt som rör vår profession.

Hälsningar,
Andreas
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Nu är det dags att föreslå
Berndt Kjessler-pristagare 2018 

2017 års Berndt Kjessler-pristagare blev Marie Bixo (foto). 
Priset, som 2014 höjdes till 15 000 kronor, instiftades 1996 i samband med att 
Berndt Kjessler avgick som ARGUS och kommer att delas ut under SFOG-veckan i
Uppsala 27-30/8. Priset skall tilldelas "en person, som i Berndt Kjesslers anda gjort
berömliga insatser för undervisning och utveckling inom obstetrik och gynekologi". 

SFOGs styrelse vill således få in förslag på förtjänstfulla personer till detta pris.
Förslaget bör innehålla väsentliga personuppgifter samt en kort motivering. 
Förslagen skall skickas till kansliet@sfog.se före den 1 april 2018.

Andreas Herbst
SFOGs ordförande 

SFOG-kurser hösten 2018
Obs att kurserna enbart annonseras på hemsidan.

Sista datum för anmälan är 1 mars.

Nya medlemmar
Wareef Fallatah, Malmö

Lisa Berglin, Göteborg

Sofia Chaabani, Åhus

Linnea Karlsson, Västervik

Soheila Bashirinia, Varberg

Linnea Söderberg, Göteborg

Maria Söröd, Kalmar

Isabelle Boman, Hammarö

Ingrid Fhärm, Bureå

Joanna Romell, Stockholm

Marinko Maric, Skövde

Christine Krusell, Uddelvalla

Kerstin Holm, Umeå

Magdalena Al Alaf, Stockholm

Christine Åsberg, Östersund

Nassim Cordi, Öjersjö

Klara Krantz Andersson, Karlstad

Grzegoz Chmielewski, Umeå

Florecia Fransson, Malmö

Natalia Maciuszko, Växjö

Katarina Greksoca, Örnsköldsvik

Ganesh Acharya, Stockholm

Christine Krusell, Uddevalla
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Värsta tiden på året. Kolossala mängder snö och traktorföraren, som har
hjälpt oss att skotta, har gjort slut med oss. Eller så är det han som plogar
upp vintervägen på havet (framsidan på MB). I februari väntar två veckor i
Goa. Till dess tröstar vi oss med kaloristinna snacks.

Liselott Andersson
Redaktör för SFOGs Medlemsblad

Följande tider gäller för Medlemsbladet 2018:
Nr Deadline Utkommer

Nr 2 12 mars vecka 16
Nr 3 7 maj vecka 24
Nr 4 17 september vecka 43
Nr 5 5 november vecka 50

Manus skickas via epost till:
Redaktör Liselott Andersson

Epost: liselott.andersson@sfog.se
Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi Sunderby sjukhus 

971 80 Luleå
Telefon: 0920-28 30 11 alternativt sök via växeln 0920-28 20 00

Adressändring skall göras till:
SFOG-Kansliet • Drottninggatan 55 • 111 21 Stockholm 

eller kansliet@sfog.se

REDAKTÖRENS RUTA

Jalapeño-snacks/”chilicheese”

Det här behövs:
Mini-krustader
Jalapeño-ost på tub (finns bara en sort,
så jag kan lika gärna skriva Kavli)
Riven ost, gärna Västerbotten

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 225 grader
2. Sätt valfritt antal mini-krustader på

en bakplåtspappersklädd ugnsplåt.
3. Fyll till drygt hälften med mjukosten.
4. Toppa med riven ost.
5. Grädda ca 10 minuter.
6. Servera!
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ARGUS har ordet

Jag har nu varit ARGUS i ett år. Det har
varit en utmaning att försöka sköta upp-
draget på ett godtagbart sätt. Jag är med-
veten om att vissa ärenden kunnat hand-
läggas både bättre och snabbare men jag
lever i den tron att jag är på väg att växa
in i rollen och snart fyller ut hela kosty-
men. I min närhet finns min föregånga-
re som ARGUS. Han har fått svara på
många frågor från mig och hans råd har
varit till stor nytta. Dessutom finns i sty-
relsen positiva och hjälpsamma kollegor,
som underlättar anpassningen för oss
nytillträdda. SFOGs välfungerande kans-
li är också en vänlig och stöttande kraft.

I december 2017 återuppstod Tumör-
ARG, som under en period legat i träda.

Till ordförande valdes Karin Stålberg och
till sekreterare Åsa Åkesson. Samtidigt 
såg en ny AR-Grupp i benign kirurgi
dagens ljus. Till ordförande för den utsågs
Sophia Ehrström och till sekreterare
Klara Hasselrot. Bägge grupperna pre-
senteras kort på vår hemsida och där
framgår också när de första mötena är
inplanerade. Passa på att anmäla er för
att aktivt bidra till vår specialitets fortsat-
ta utveckling inom två kliniskt väsentliga
områden. Jag känner stor tillfredsställelse
över att dessa grupper etablerats och ska
göra vad jag kan för att hjälpa grupper-
na i deras arbete.

Nya ARG-rapporter är på väg ut.
Hem-ARG kommer med en uppdaterad

och välmatad ”Hemostasrubbningar”
med många kloka och kliniskt använd-
bara råd. FARG har också förnyat sin
”Inducerad abort” där vi får ny kunskap
om ett annat centralt område för vår spe-
cialitet. På gång är även en moderniserad
version av ”Sexologi” från Pos-ARG.

När jag skriver detta snöar det i
Uppsala. Min förhoppning är att även vi,
som bor i den södra delen av landet, ska
få en vinter med lagom kyla och kvarlig-
gande snö med möjlighet att utöva såväl
skidlöpning som skridskoåkning.

Må väl!

Ove Axelsson, ARGUS

Kära kollegor!

”Vad ska jag säga på morgonmötet?”

Second victim - när vårdpersonal traumatiseras

Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi inbjuder till symposium 
fredag den 20 april 2018 kl. 10.00 - 16.00.

Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm.
Varmt välkomna!

Anmälan: Sker genom mail till margareta.risenfors@vgregion.se
senaste 20 mars 2018. Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Uppge namn, arbetsplats, telefonnummer samt ev. specialkost.
Begränsat antal platser. Alla som får plats meddelas i god tid.
Kostnad 1 300 kr, för medlemmar 850 kr och för pensionärer 600 kr.

Program kommer på föreningens hemsida www.sfpog.se
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Enligt Socialstyrelsens SOSFS 2015:8
bör varje utbildningsenhet bli inspekte-
rad vart femte år.  SPUR är vår läkarled-
da inspektionsverksamhet där professio-
nen granskar kvaliteten på ST-utbild-
ningen. Inom vår specialistförening har
vi ungefär 40 enheter som bedriver ST-
utbildning vilket innebär att cirka 8 kli-
niker inspekteras per år. Detta sker enligt
schemat nedan.

Vi vill tacka våra SPUR-inspektörer
Anna Lindqvist, Anne Ekeryd Andalen,
Christiane Sackbrook, Elle Wågström
Hanne Wenkeler, Jenny Immerstrand,
Kerstin B Jonsson, Lotta Wassén, Olov
Grankvist, René Bangshöj & Serney Bööj
som har inspekterat under 2017!

Klinikerna som ska inspekteras 2018
har redan fått veta vilka SPUR inspektö-
rer som kommer att inspektera dem och
de beslutar tillsammans med sina SPUR
inspektörer exakt tid för inspektionen.
Efter SFOG veckan 2018 påbörjas pla-
neringen för SPUR inspektioner under
2019.

SPUR material till
Studierektorsnätverk (SNÄV)
SNÄV har länge önskat att få ta del av
materialet som klinikerna skickar in till
Lipus inför en inspektion (t ex ST-kon-
trakt, individuellt utbildningsprogram,
tillgängliga web-platser och litteratur,
beskrivning av intern och extern utbild-
ning, introduktionsprogram, handledar-
instruktion och uppdragsbeskrivning för
studierektor). Dessa dokument kommer
nu att samlas under respektive klinik på
SNÄVs webplats på SFOGs hemsida!

Kalibreringsmöte
Vi SPUR inspektörer har fortsatt tradi-
tionen med att träffas för en gemensam
utbildningsdag, ett så kallad kalibrerings-
möte där även utbildningssekreteraren
och OGU-representant är inbjudna. Här

diskuterar vi bl.a. hur vi lägga upp våra
inspektioner, och vi har nu beslutat att
Lipus nu kommer att hämta in feedback
från den inspekterade kliniken efter
genomförd inspektion. Det planeras tyd-
ligare förankring mellan specialistexa-
men, SPUR-inspektion och OGU-enkät.
Härtill bedömer vi gemensamt en klinik
enligt Lipus-checklistan för att våra
bedömningar ska bli så likvärdiga som
möjligt – en ”kalibrering”.

Vi behöver bli fler SPUR-
inspektör!
Nu är vi 16 kollegor som är aktiva som
SPUR-inspektörer. För att säkerställa att
vi kan genomföra samtliga inspektioner
skulle vi behöva vara några fler. Om ni
skulle vara intresserade av att bli SPUR
inspektör, hör av er till SPUR samordna-
ren. SPUR inspektörsutbildning är en
endagsutbildning som organiseras och
bekostas av Lipus. Nya SPUR inspektö-
rer ska godkännas av SFOG styrelsen. En
SPUR-inspektion tar 2-4 dagar, den
inspekterade kliniken står via Lipus för
resekostnader och lön under den tiden.

De flesta inspektörer inspekterar 1-2 kli-
niker/år. Dessutom är det ett kalibre-
ringsmöte/år.

Hur går en SPUR-inspektion
till? 
Beroende på klinikens storlek, antal ST-
läkare och dess organisation (ex. verk-
samhet på två tomter/i två olika städer)
brukar inspektionen ta 2-4 dagar.
Verksamhetschefen skriver kontrakt med
Lipus. Inspektionen faktureras till själv-
kostnadspris plus moms. Själva inspek-
tionen består av en digitaliserad enkät-
undersökning som sänds till alla ST-läka-
re, handledare, studierektorer samt verk-
samhetschefer vid den kvinnoklinik som
skall inspekteras. Det är jätteviktigt att
alla besvarar enkäten och att svaren kom-
mer in i tid. Enkäterna sammanställs av
Lipus och resultaten skickas till inspek-
törsparet. Inspektionen på plats omfat-
tar rundgång på kliniken och intervjuer
med de olika svarandegrupperna var för
sig. SPUR-inspektörerna kontrollerar
enligt en checklista som finns tillgänglig
via Lipus hemsida. Inspektionen avslutas

Vad har hänt under 
SPUR-året 2017?

Kalibreringsmöte 171124 i Stockholm, från vänster: Ellika Andolf (SFOGs
utbildningssekreterare), Elle Wågström, Christiane Sackbrook, Elin Svensk 
(OGU representant) & Monika Windling.
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med en samsynsdiskussion kring de 
slutsatser och rekommendationer som
inspektörerna kommit fram till. Resul-
taten sammanfattas i en skriftlig rapport.
Innan slutrapporten publiceras skickas
den för påseende till den inspekterade kli-
niken. Samtliga SPUR-rapporter ligger
på Lipus hemsida.

Tänk på att syftet med en SPUR-
inspektion är att sätta fokus på ST-utbild-
ningen och få förslag på hur verksamhe-
ten och organisationen kan förbättra
utbildningsförutsättningarna!

Jag tackar för mig efter 4 roliga år som
SPUR samordnare för SFOG och läm-
nar nu över stafettpinnen till vår SPUR
inspektör Jenny Immerstrand.

Verena Sengpiel,
avgående SPUR samordnare
(verena.sengpiel@obgyn.gu.se)

Hej! 
Jag är specialistläkare och arbetar kliniskt
inom obstetriken på Östra Sjukhuset i
Göteborg. Under min ST-utbildning på
SU har jag engagerat mig i utbildnings-
frågor, primärt kandidatutbildningen
och vidareutbildning för sjuksköterskor.
Jag är SPUR inspektör sedan ett år till-
baks. Sedan hösten 2017 är jag med i
Utbildningsnämnden, och tar nu över
Verenas post som SPUR samordnare. Ser
fram emot utvecklande arbete i utbild-
ningsnämnden och inom SPUR verk-
samheten. 

Hör av er vid eventuella funderingar! 

Jenny Immerstrand,
ny SPUR samordnare 
(jenny.immerstrand@vgregion.se)
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SFOGs SPUR-schema 

Klinik 2015 2016 2017 2018 2019
Blekinge, Karlskrona 2011
Borås, SÄS 2011
Eksjö
Eskilstuna, Mälarsjukhuset
Falun 2008
Gävle
Göteborg, SU 2005
Halmstad 2014
Helsingborg 2010
Hudiksvall
Jönköping 2011
Kalmar
Karlskoga/Örebro
Karlstad 2014
Kristianstad/Ystad 2011
Linköping
Lycksele (med Umeå)
Malmö/Lund 2011
Norrköping
Nyköping
Skaraborg, Skövde, Skas 2009
Skellefteå 2008
Sthlm Danderyd 2006
Sthlm Karolinska (Huddinge/Solna) 2007
Sthlm Södersjukhuset 2004
Sthlm Södertälje
Sunderbyn, Luleå
Sundsvall (med Ö-vik) 2010
Trollhättan, NÄL
Umeå (med Lycksele) 2006
Uppsala 2007
Varberg 2013
Visby, Gotland
Värnamo
Västervik 2006
Västerås 2014
Växjö 2007
Örnsköldsvik (med Sundsvall) 2010
Östersund 2005
Örebro 2007
Antal inspektioner/år 8 9 7 (8) 8 (9) 8
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Diagnoskoder

O70.2F Sfinkterruptur, ruptur endast av den interna sfinktern
Z22.7 Latent tuberkulos

Utesluter: Onormal reaktion på tuberkulintest
(R76.1)

KVÅ-koder

AM042 Maternellt blodprov för fetal diagnostik (NIPD, NIPT)
DL009 Vakuumaspiration, icke kirurgisk (tömning av 

missfalls- eller abortrester från uteruskaviteten med
sugkateter)

DK010 Inläggande av suprapubisk urinblåsekateter
DK023 Borttagande av suprapubisk urinblåsekateter
GA002 Extravak

Gällande SVF

Borttagna koder: VH456 och VH465
Nya SVF-koder:
SVF Cervixcancer: VH205-VH291 (24 nya koder inom 

intervallet)
SVF Corpuscancer: VH305-VH391 (24 nya koder inom 

intervallet)
SVF Ovarialcancer: VH422 Kirurgisk åtgärd för diagnostik, 

t ex excision

Blandad information i korthet

En arbetsgrupp inom SFOG har jobbat med att ta fram för-
slag till femtepostionsindelning av O70.1 Perinealbristning
grad 2. Gruppens initiala förslag innehöll formuleringar som
inte överensstämmer med klassifikationsreglerna; efter
”återremiss” har gruppen ännu inte kunnat enas som hur
indelningen ska se ut, varför dessa koder inte kommit med i
årets koduppdatering.

Ett förtydligande angående KVÅ-kod DT027 – den gäller
förlossningsinduktion med både prostaglandin och
prostaglandinanalog.

I diagnoslathundar såväl som i diagnoslistorna under
”SFOG-fliken” i Obstetrix finns risk för att man misstar sig
om man glömmer att titta på rubriktexten i kodgruppen.
T.ex. att ”O22.4 Hemorrojder” gäller hemorrojder under 
graviditeten, och ”O87.2 Hemorrojder” gäller hemorrojder
under barnsängstiden. Lungemboli däremot, finns under
kodgruppen O88, såväl under graviditeten som postpartum.
En annan arbetsgrupp inom SFOG har diskuterat innehållet i
hysteroskopikoderna LCC05 och LCB25, och kommit 
överens om förtydligande formuleringar för att det inte ska
råda osäkerhet om vad som ingår i dessa koder.
LCC05 Hysteroskopisk resektion inkl. delning av septum
får följande lydelse:
LCC05 Hysteroskopisk resektion av septum i uterus inkl.
delning av septum
LCB25 Hysteroskopi med exstirpation av förändring t.ex.
polyp, myom
får följande lydelse:
LCB25 Hysteroskopi med exstirpation av förändring t.ex.
polyp, myom/del av myom
Framställning om en sådan textändring (som inte innebär
någon egentlig ändring av innehållet utan bara är ett för-
tydligande) har nyligen gjorts till Klassifikationsenheten, och
fått bifall, men pga den normala handläggningstiden dröjer
det till 2019-01-01 innan detta kommer ”i tryck” i centrala
register.

Hälsningar
Karin Pihl
karin.pihl@telia.com

Kodnyheter 
2018-01-01
Socialstyrelsens klassifikationscentrum har meddelat vilka nya diagnos-,

operations- och åtgärdskoder som gäller fr.o.m. årsskiftet. Här listas de

som är av intresse inom kvinnosjukvården.
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www.stiftelsen.org/KK_Stiftelsen/Valkommen.html

Stiftelsen hanterar ansökningar
fortlöpande under året med besked
inom en månad (utom sommartid).
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Nu testar jag igen det jag vet att många
av er lägger ner några år på under ST;
nämligen föräldraledighet. Som normal
treföderska kom jag in med spontana 
värkar och födde under lustgasrus ut min
lilla Ludvig några veckor innan jul. Fy
vad ont det gör och vad häftigt det är!
Inte konstigt att vi alla valt att jobba med
detta.

Ledigt från OGU har jag dock inte
tagit och med hjälp av min fantastiska
vice ordförande Elin Svensk har vi lyck-
ats hålla skutan på rätt kurs. I slutet av
november och under december hann
olika medlemmar från OGUs styrelse
med att representera våra intressen på
koordineringsmötet för SPUR-inspektö-
rer, uppstartsmötet för AR-gruppen i
Benign kirurgi och SFOG-styrelsens sista
möte för året. OGU hade också ett extra
insatt telefonmöte för att diskutera
OGU-enkäten som kommer att skickas
ut nu efter nyår och hur vi ska prioritera
bland alla de uppslag som nu finns för en
förbättrad kirurgisk träning. Det lutar åt
att vi på något sätt kommer att ansluta
oss till kirurgernas ST-läkarförening
KIRUBs ”Nya Ge Kniven Vidare”. Mer
information kommer!

ST-kurspaketet går nu in på sitt andra
år och vi ser med tillförsikt fram emot
detta. Vi hoppas att många av de barn-
sjukdomar som drabbade ST-kurserna
förra året nu ska vara kurerade och att
kursutvärderingarna ska fortsätta att vara

minst lika goda som de var förra året.
Tack vare att SFOG nu ger ett komplett
kursprogram för alla ST-läkare inom vår
specialitet kommer de aktiviteter OGU
arrangerar genom OGU-dagarna och
under SFOG-veckan inte att ge några
kursintyg fortsättningsvis. Vi hoppas att
kunna locka er alla med spännande inne-
håll som går vid sidan om det som övri-
ga kurser ger och mer utrymme för dis-
kussion och reflektion än vad som ges
annars. Det blir som det var tänkt med
OGU-dagarna från början, innan det
blev total kursbrist och OGU tog på sig
att försöka fylla lite luckor. Vi vet att olika
verksamhetschefer i landets olika delar
prioriterar mycket olika vad gäller vår
utbildning och möjligheter att åka iväg
på kurser och kongresser under ST-tiden.
Det har till och med kommit till vår kän-
nedom att man knölar in sina egna ST-
läkare på en ST-kurs som råkar gå lokalt
utan att betala kursavgiften. Detta under-
gräver ju såklart hela kurssystemet som
riskerar att tappa i kvalitet och gå back
ekonomiskt, och tyvärr ofta på de min-
dre klinikernas bekostnad. De mindre kli-
nikerna ger ju oftast inga egna kurser och
har därför ingen möjlighet att fuska och
måste dessutom nästan alltid skicka sina
ST-läkare långt (resekostnader) och beta-
la övernattning för att deras läkare ska få
gå hela kurspaketet. Jag skriver detta till
er för att jag vill uppmana alla er som
arbetar på större kliniker att se till att det

går rätt till när ni ska gå en ST-kurs.
För att fortsätta att ha möjlighet att

driva de frågor som är viktigast för oss
ST-läkare måste vi ju ta in så mycket
information som möjligt om hur det fak-
tiskt ser ut hos alla er. Därför är det av
yttersta vikt att ni alla svarar på årets
OGU-enkät! Den kommer att distribue-
ras via mail och preliminära resultat kom-
mer att redovisas redan under de kom-
mande OGU-dagarna i Hudiksvall i
april. Sedan kommer ytterligare analys i
Medlemsbladet som vanligt. Temat för
årets OGU-dagar är Bäckenbotten och
programmet finns på ogudagarna.se. Vi
hoppas att det just ska bli den breddning
och fördjupning som vi eftersträvar, för
att inte tala om hur trevligt vi kommer
få i glada Hudik!

Nu ser jag fram emot vårens fortsatta
arbete inom OGU och att sakta men
säkert återgå till en normal kroppsfunk-
tion igen efter graviditet och förlossning.
Tänk att de gångerna i livet jag har varit
som allra mest sugen på att gå ut och
springa ofta har varit nära inpå förloss-
ningarna när jag ”inte får”… 

Allt gott i det nya året!
Paulina Arntyr Hellgren

OGUs ordförande informerar

Bästa medlemmar,
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Tidigare har det varit svårt för många ST-
läkare att komma med på kurser, fram-
förallt i rätt tid under utbildningen. För
att råda bot på det tog SFOG i samarbe-
te med Socialstyrelsen fram 11 kursäm-
nen som täcker in olika delmål för ST-
utbildningen. Dessa kurser ska hållas
regelbundet och Sveriges ST-läkare i
obstetrik och gynekologi antas centralt
från kansliet för att säkerställa att alla ST-
läkare kommer med på de kurser de behö-
ver under rätt del av utbildningen. År
2017 sjösattes det nya ST-kurspaketet för
första gången.

OGU-styrelsen har följt detta med
spänning, själva deltagit i flera kurser och
gått igenom kursutvärderingar. En del
barnsjukdomar kan man förvänta sig med
en så stor ny organisation. Det har till
exempel varit svårt att fylla flera kurser,
sannolikt har det berott på att behovet av
kursplatser överskattats. Kursutvärde-
ringarna har överlag varit positiva.
Nuvarande och tidigare OGU-styrelse
drev på för att det skulle bli en kurs i Basal
kirurgisk teknik, så vi är extra glada över
de fina omdömen denna kurs har fått.  

Jag är glad och tacksam för de enga-
gerade kollegor runt om i Sverige som har
skapat kurspaketet, som håller kurser,
som är ST-studierektorer/chefer och job-
bar för att vi ska ha en så bra start i spe-
cialiteten som möjligt. ST-kurserna har
haft en bra start 2017 och arbetet för att
göra det ännu bättre fortsätter 2018. 

Varje år under SFOG-veckan delar OGU ut sitt pris till bästa ST-handledare för
att uppmuntra goda mentorer därute på landets kvinnokliniker. I år tilldelades
Lars Asp från Katrineholm OGU-priset och nu söker vi med ljus och lykta 
efter nästa års pristagare. Därför vill vi nu ha er ST-läkares hjälp genom att ni
funderar på om det finns någon kollega i er omgivning som ni tycker är extra
bra på att förmedla sina kunskaper vidare till nästa generations gynekologer
och förlossningsläkare. När ni har funderat klart kan ni skicka en nominering
med motivering till mig, så får vi se vem som tar hem det prestigefyllda 
priset på SFOG-veckan i Uppsala 2018! 
Den 1a maj 2018 vill jag senast ha in nomineringarna.
Tack på förhand!

Eric Lagerström, kassör OGU-styrelsen (eric@bobhund.nu)

Bra start med de 
nya ST-kurserna

Nominera till nästa
års OGU-pris!
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KALLELSE TILL
ÅRSMÖTET 2018

Medlemmarna i Obstetriker och Gynekologer under Utbildning 
(OGU) kallas härmed till årsmöte

Tid: tisdagen den 17/4, klockan 10.45 – 11.45.
Plats: Kulturhuset i Glada Hudik, Hudiksvall

Föredragningslista

Mötet öppnas
Val av ordförande och två justeringspersoner för årsmötet
Anmälan av övriga ärenden
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
Kassörens ekonomiska redogörelse för 2017
Fråga om godkännande av verksamhetsåret 2017
Val av ny styrelseledamot
Val av valberedning
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018
Information från utbildningsnämnden
Information från de internationellt ansvariga
Övriga ärenden
OGUs ST-dagar 2019 i Örebro
Tid och plats för nästa årsmöte
Mötet avslutas

Vid årsmötet är tid avsatt för diskussion. Alla medlemmar är välkomna att delta.
Om ni vill att styrelsen skall förbereda ett övrigt ärende, vänligen kontakta 
ordföranden Paulina Arntyr Hellgren i förväg: 
paulina.arntyr-hellgren@regionorebrolan.se.

Väl mött!

MB 1-18  56-09-07 06.37  Sidan 13



MEDLEMSBLADET 1/ 1814

Ordförande

Valberedningens förslag 
till styrelse och valberedning
för OGU 2018
Elin Svensk, ordförande och representant i SFOG Nyval
Matilda Wådell, vice ordförande Nyval
Therese Friis, sekreterare Fortsatt mandat
Ännu ej klart, kassör Nyval
Lovisa Brehmer, utbildnings- och forskningsansvarig Omval
Ännu ej klart, utbildnings- och forskningsansvarig Nyval
Maja Weinryb, internationell representant Omval
Hanna Reimerson, internationell representant Nyval
Hanna Toorell, webbansvarig Omval
Inga Rós Valgeirsdóttir, övrig ledamot Nyval

Till valberedningen för kommande verksamhetsår föreslås: 
Anna-Karin Jacobsson, Eric Lagerström, Paulina Arntyr Hellgren, Andrea Jonsdotter.

För de poster som ännu ej har en kandidat, kommer vi maila ut till alla medlemmar när vi har en. 
Ni är också hjärtligt välkomna att höra av er till styrelsen om ni är intresserade.

Jag heter Elin Svensk, och är inne på fjärde året
av min ST. De första åren har jag gjort i
Hudiksvall, och nu har jag precis flyttat till
Sundsvall för återstoden. Jag har suttit i OGUs
styrelse sedan 2016, då jag valdes till vice ord-
förande. Under dessa snart två år har jag fått en
bra överblick över OGUs arbete, och de nät-
verk och organisationer som vi närmast samar-
betar med. Jag är invald som OGU-represen-
tant i SFOGs styrelse from januari 2018 och
två år framåt.

Jag har det mindre sjukhusets perspektiv nära
hjärtat, men har under min tid i OGU också

skaffat mig en hygglig inblick i för- och nack-
delar med ST också på universitetssjukhus. Jag
vill främst verka för en likvärdig ST-utbildning
oavsett var en arbetar, samt fortsätta driva fokus
kring framför allt kirurgi men också forskning.

På det privata planet bor jag med man och
tre små barn, nyinflyttade i hus med pågående
renovering. Fritiden spenderar jag gärna utom-
hus i alla former, i löp- eller skidspåret, eller på
ett par utförsskidor. Målet denna vinter är att
ha tre barn på skidor!

Elin Svensk
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Jag blev såklart glad och hedrad över att bli till-
frågad om jag ville engagera mig i OGUs sty-
relse, men framför allt blev jag superpeppad.
Jag ser det som ett guldtillfälle att få möjlighet
att aktivt arbeta för att vår specialistutbildning
bedrivs på ett sätt som gör att vi kan göra vår
ST var som helst i landet och i slutändan bli lika
kompetenta som obstetriker och gynekologer.
Som internationellt ansvarig för Norden i OGU
hoppas jag att jag kan få en chans att ta del av
lärdomar från våra närmaste grannländer, och
dela med mig av våra svenska erfarenheter.  

Jag är uppvuxen i Värmland, och läste läkar-
utbildningen i Stockholm. Utöver detta har jag
under livet hunnit täcka in boende i större delen
av Sverige – från Malmö till Storuman. Nu bor
jag i Eksjö i Småland, dit jag flyttade efter läkar-

examen för att göra AT. Jag hade på känn gan-
ska tidigt under läkarutbildningen att gyneko-
logi nog var min grej (även om jag tyckte att
förlossningsbiten verkade sådär kul), och fick
chansen att börja en ST på KK i Eksjö direkt
efter AT. Tack vare pedagogiska, kunniga och
intresserade läkarkollegor och barnmorskor
insåg jag rätt snabbt att även obstetrik är bland
det mest spännande och givande man kan syss-
la med. Så nu kan jag leva gott med insikten om
att jag valt världens bästa specialitet!

Jag ser fram emot att genom OGU och sty-
relsearbete få lära känna och utbyta erfarenhe-
ter med ST-läkare från hela landet, och tillsam-
mans driva frågor om utbildning, utveckling,
jämlikhet, arbetsmiljö, och mycket mera!
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Mitt namn är Inga Rós Valgeirsdóttir och jag
är inne på fjärde året av ST på Kvinnokliniken
i Örebro. Jag kommer ursprungligen från
Reykjavik, Island där jag tog läkarexamen och
gjorde AT. Under AT satt jag som ledamot i
Islands yngre läkarförening ett år, 2010-2011.
Därefter flyttade jag till Sverige och jobbade
först ett år på Akutmottagningen på Karolinska
i Solna. Jag flyttade sedan till Örebro i novem-
ber 2012. Här trivs jag otroligt bra med värl-
dens roligaste jobb, min man och våra två barn.
Min fritid ägnar jag mest åt familj och vänner,
reser, åker skidor och dansar.

Jag är intresserad och hedrad att få vara med

i OGU-styrelsen eftersom jag tycker att det är
ett oerhört viktigt jobb, att kunna bidra med
att vår egen och framtida kollegors utbildning
blir ännu bättre! Oavsett om det gäller t.ex.
kirurgisk träning, forskningsmöjligheter eller
kurser. Det ska vara likvärdig utbildning 
oberoende på var i landet man befinner sig så
vi kan erbjuda jämlik och bästa möjliga vård för
alla patienter i Sverige. Jag tycker av samma
anledning att det är viktigt med inrikes och
internationellt samarbete för att kunna utveck-
la och förbättra svensk sjukvård. Jag ser fram
emot ett roligt, lärorikt och givande samarbete
med alla OGU medlemmar och kollegor!

Internationell representant

Vice ordförande
Jag heter Matilda Wådell och är ST-läkare på
Hudiksvalls sjukhus. Intresset för specialiteten
Gynekologi och Obstetrik väcktes redan under
läkarutbildningen när jag, lite av en slump, skrev
mitt examensarbete inom området. Mycket
inom medicin är roligt och intressant, men inget
annat område får mig att frivilligt grotta ner
mig som gynekologi/obstetrik. Därför var det
självklart att i första hand söka ST inom det
området och jag har inte ångrat mig!

Jag är ursprungligen från Stockholm och läste
läkarutbildningen på KI. Därför tyckte jag det
var dags att prova något nytt när jag skulle göra

AT och sökte mig till Hudiksvall eftersom jag
har rötter i Hälsingland. Jag och min man flyt-
tade hit och har blivit kvar då vi båda trivs bra
här. Närheten till skogen och skidåkning är top-
pen! Vi har dessutom utökat familjen med en
livlig labrador och därefter vår son som nu är
drygt 1 år.

Att få möjlighet att engagera mig i OGU
känns spännande och roligt eftersom jag tycker
intressegruppens arbete är väldigt viktigt. Jag
ser fram emot arbetet som komma skall och
hoppas att få träffa många av er på OGU-dagar-
na som vi fått äran att arrangera i Hudiksvall!

Övrig ledamot

Matilda Wådell

Hanna Reimerson

Inga Rós
Valgeirsdóttir
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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 blivande specialister
och nyblivna specialister med upp till två
års erfarenhet. SFOG:s stadgar gäller i
alla tillämpliga delar även OGU:s verk-
samhet, men OGU:s egna stadgar har
fastställts under 2012, och reviderades
senast 2017. Medlemskap betalas inte
separat till OGU, utan direkt till SFOG,
då OGU:s ekonomi är integrerad med
SFOG:s ekonomi.

Styrelsen 2017
Styrelsen har under 2017 bestått av:
Paulina Arntyr Hellgren, ordförande och
representant i SFOGs styrelse.
Elin Svensk, vice ordförande. Ansvarig för
OGUs ST-dagar i Hudiksvall 2018.
Ansvarig för kontakten med SNÄV (stu-
dierektorsnätverket).
Therese Friis, sekreterare. OGU-represen-
tant i vetenskapliga kommittén för
SFOG-veckan 2018 i Uppsala. OGUs
representant på möte med Svenskt
Kirurgiskt Råd under hösten.
Eric Lagerström, kassör. Ansvarig för
OGUs bidrag till Medlemsbladet. 
Hanna Toorell, web-ansvarig. Har tagit
stort ansvar för att driva OGUs strategis-
ka arbete för förbättrad kirurgisk träning
och bland annat deltagit på Svenskt
Kirurgiskt Råds möte under våren. Ny-
invald representant i Gynops styrgrupp.
Lovisa Brehmer, representant i Utbild-
ningsnämnden. Delaktig i genomföran-
det av ST-examen i Örebro 2017. Leda-
mot i SNAKS styrgrupp. Delaktig i arbe-
tet med OGU-enkäten 2018.

Andrea Jonsdotter, representant i Utbild-
ningsnämnden. Delaktig i genomföran-
det av ST-examen i Örebro 2017. Del-
tagit på möten med SNÄV.
Maja Weinryb, ansvarig för internatio-
nella frågor med fokus Europa/ENTOG.
OGU-representant i organisations-
kommittén för SFOG-veckan 2017 i
Stockholm.
Anna-Karin Jacobsson, ansvarig för inter-
nationella frågor med fokus Norden/
NFYOG. Delaktig i arbetet med OGU-
enkäten 2018.
Inga Rós Valgeirsdottir, adjungerad övrig
ledamot från augusti 2017. Delaktig i
arbetet med OGU-enkäten 2018.
Ansvarig för planeringen av OGU-dagar-
na 2019 i Örebro.

Styrelsemöten
Under 2017 har styrelsen haft fem fysis-
ka möten och två telefonmöten:
170131: Styrelsemöte, Stockholm.
170426: Styrelsemöte, Helsingborg i
samband med OGU-dagarna.
170601: Telefonmöte.
170828: Styrelsemöte i samband med
SFOG-veckan, Stockholm.
170928 – 29: 2-dagars styrelsemöte,
Stockholm.
171110: Gemensamt möte med SFOGs
styrelse samt OGU styrelsemöte,
Stockholm.
171204: Telefonmöte.

Ekonomi
OGUs ekonomi ligger under SFOGs
bestämmande, och budgeten styrs efter
planerade aktiviteter och storleken på sty-
relsen. De största kostnadsposterna är
resor till styrelsemöten. Den geografiska
spridningen på styrelseledamöter är stor.
Kostnaderna i övrigt är som förväntat och
följer de riktlinjer som upprättats. 

Allmänt
OGU har under 2017 fortsatt med sitt
strategiska arbete att lyfta våra två huvud-
frågor för tillfället: förbättrad kirurgisk
träning för alla ST-läkare samt att skapa
strukturer för att ge fler av oss chansen
att forska. Vi är aktiva deltagare i Svenskt
Kirurgiskt Råd och har under hösten
också haft ett gemensamt möte med
SFOGs styrelse där vi bland annat hade
bjudit in Margareta Berg, initiativtagare
till Surgicon, ett utvecklingsprojekt för
bättre kirurgisk träning. Vice ordföran-
de Elin Svensk har träffat alla SPUR-
granskare inom vår specialitet på koordi-
neringmöte och diskuterat våra mål enligt
checklistorna inklusive det kirurgiska
appendixet. Vi fortsätter även att appro-
chera SNÄV och driver denna fråga även
där.

Under året har vi fått en ny OGU-
representant i SNAKS styrgrupp, Lovisa
Brehmer. Vi försöker genom nätverket
att arbeta för större möjligheter till att
integrera ST-läkare i de stora nationella
studierna. Vi har också en fortsatt dialog
med SFOGs utbildningsnämnd hur vi på
bästa sätt kan fånga upp de ST-läkare i
Sverige som är intresserade av fortsatt
forskning när de gör sitt ST-arbete. Det
finns bland annat förslag på en handle-
dardatabas på SFOG:s hemsida. Vi ver-
kar även för att alla AR-grupper ska gå
över mot att skriva nationella riktlinjer
istället för ARG-rapporter, och i detta
arbete integrera ST-läkare som kan få till-
godoräkna sig sin del av arbetet som
vetenskapligt arbete under ST. Detta
efter vår danska systerförenings modell
(DSOG.dk) med riktlinjearbete.

Vår webmaster Hanna Toorell har
även tagit på sig uppdraget som styr-

Verksamhetsberättelse 
för OGU
Obstetriker och Gynekologer under Utbildning 2017
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gruppsrepresentant i Gynop-registret nu
i slutet av året. Vi kommer alltså även
fortsättningsvis att ha inblick och infly-
tande i vårt största kirurgiska register och
försöka att använda denna position för
patienternas och ST-läkarnas fortsatta
förbättrade vård- och utbildningskvali-
tet. Hanna håller även i kontakten med
kirurgernas ST-läkarförening KIRUB
och håller på att tillsammans med dem
förbereda kampanjen ”Nya Ge Kniven
Vidare”. 

Arbetet med att ta fram 2018 års
OGU-enkät har fortgått under hösten
och enkäten kommer att skickas ut under
första kvartalet 2018. I varje nummer av
MB försöker vi summera våra aktuella
projekt för att hålla våra medlemmar
informerade. Vi annonserar om kom-
mande konferenser, stipendier och utby-
ten och tar även in referat från bland
annat våra nationella möten, internatio-
nella utbyten och ST-examen. Vi har fort-
satt arbetet med att hålla vår hemsida så
användarvänlig och uppdaterad som möj-
ligt, samt försöker hålla vår Facebook-
sida levande. OGU har också drivit på
för att mer information om ST-kurspa-
ketet ska ut via alla SFOGs kanaler till
våra medlemmar. Vi har presenterat
OGUs verksamhet och försökt delge
handfasta tips till nya kollegor på de jour-
förberedande kurserna i Luleå, Linköping
och Örebro.

Vår vision fortsätter att vara en ST-
utbildning i världsklass!

Representation i 
SFOGs styrelse
OGU har en representant i SFOGs sty-
relse som träffas tio gånger per år. Efter
valberedningens förslag väljs representan-
ten in vid SFOGs årsmöte för en man-
datperiod på två år. Paulina Arntyr
Hellgren har varit OGUs representant
under 2017. OGU har representerats av
ordföranden Paulina Arntyr Hellgren på
årets verksamhetsmöten som samlar alla
verksamhetschefer och professorer inom
vår specialitet två gånger årligen.

Utbildningsfrågor och
Utbildningsnämnden
Under 2017 har OGU-styrelsen varit
representerad i Utbildningsnämnden av
Lovisa Brehmer och Andrea Jonsdotter.
Under 2017 har det nya kurspaketet för
ST-läkare rullats igång. Kurserna hålls
regelbundet i SFOGs regi för att säker-
ställa att alla ST-läkare får gå de kurser
de behöver och i rätt tid. OGU-styrelsen
har varit en aktiv del i detta arbete och
framförallt drivande för kursen i basal
kirurgisk teknik. Detta första år har det
funnits en del tomma platser på kurser-
na, sannolikt ppa. att behovet av antalet
kursplatser överskattats, vilket korrigeras
till nästa år. Flertalet kurser har fått bra
omdömen i utvärderingarna. OGU-sty-
relsen kommer att fortsätta följa arbetet
med kurserna och deras utvärderingar.

OGU-representanterna i Utbildnings-
nämnden deltar även i planering och
genomförande av ST-tentamen, som
under 2017 gick av stapeln i Örebro.
Detta för att kunna bevaka och påverka
att tentamen läggs på en adekvat nivå för
oss som ST–läkare. Arbetet innefattar
deltagande i planering av den skriftliga
ST-tentamen, genomgång av ST-arbe-
ten, samt deltagande under examensda-
garna. Arbete pågår även för att få till en
checklista och/eller appendix för ultra-
ljudskunskaper motsvarande den som
finns för kirurgiska ingrepp. Detta arbe-
te har gått långsamt under året då vi vän-
tar på kommentarer från ultra-ARG.
Arbetet kommer fortsätta under nästa år
då ultraljudsfrågor även kommer tas med
i nästa OGU-enkät.

OGUs ST-dagar
OGUs ST-dagar 2017 hölls i Helsing-
borg.

Temat för årets ST-dagar var
Antenatal obstetrik. På ett modernt hotell
centralt i staden fixades både boende och
föreläsningslokaler. Årets organisations-
kommitté med lokala ST-läkare hade
verkligen gett allt sitt extra och tagit fram
en snygg grafisk profil samt mycket extra
i konferensbagen i samarbete med alla
våra trofasta sponsorer från industrin.
Föreläsningarna täckte de flesta ämnen

inom komplicerad graviditet och öppna-
de även upp för diskussion kring sådant
som induktion där evidensläget fortfa-
rande är oklart på många sätt. OGU-
symposiet handlade om det nya ST-kurs-
systemet och feedback togs in för vidare-
förmedling till Utbildningsnämnden och
SFOG. OGUs årsmöte genomfördes,
våra stadgar reviderades och vår tidigare
sekreterare Susanna Falgren avtackades
för sitt eminenta arbete i styrelsen och
med de aktuella OGU-dagarna. 
Det sociala programmet på Helsingborgs
vackra kulturhus Dunkers vid havet bjöd
på middag, underhållning och dans.

SFOG-veckan
2017 års SFOG-vecka gick av stapeln i
Stockholm. Från OGUs styrelse satt Maja
Weinryb och Lovisa Brehmer som repre-
sentanter i organisationskommittén för
veckan. Lokala ST-läkare från flera av
Stockholms sjukhus bildade en lokal
organisationskommitté i Stockholm med
ansvar för ST-kursen om malign gyneko-
logi samt OGU-symposiet som detta år
handlade om könsstympning. Som van-
ligt var OGUs punkter mycket välbesök-
ta och alldeles särskilt symposiet om köns-
stympning med Bita Eshraghi och Emma
Hertting från Amel-mottagningen på
SÖS, fick ett mycket varmt mottagande.
OGU ansvarade också för att samman-
fatta SFOG-veckan i MB och nytt för i
år och uppskattat bland kollegorna var
dagliga sammanfattningar på OGUs face-
book. 

Under tisdagskvällen arrangerades
också en uppskattad kvällsaktivitet i
gemensam regi mellan OGU och SFOG.
Kvällen började med båtresa med guid-
ning i Mälarens inlopp från Stockholm
och avslutades med guidning och mid-
dag på Långholmens Värdshus. Stort tack
till Gry Johansen, Denise Golmann, Ida
Bergman, Jona Elings Knutsson och
Susanna Ericsson!

Internationellt Arbete
NFYOG - den nordiska motsvarigheten
till OGU har haft två fysiska möten 
och ett telefonmöte under året där 
OGUs nordiska representant Anna-
Karin Jacobsson deltagit. Vårmötet gick
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av stapeln i Köpenhamn samband med
NFOGs educational course ”Hormones
– friend or foe?” 27-28 april. Utbild-
ningen var välbesökt av framför allt spe-
cialister från våra nordiska grannländer
men få svenskar. På mötet diskuterades i
vilken riktning arbetet inom NFYOG ska
drivas. En ny hemsida för NFOG har
tagits i bruk och NFYOG har där en egen
flik där innehållet behöver arbetas om.
Det beslutades om att höstmötet i Oslo
skulle utvidgas till två dagar för att ha tid
för mer praktiskt arbete. En utbildnings-
bank ska skapas på hemsidan där använd-
bart utbildningsmaterial t.ex. kirurgiska
filmer, riktlinjer och feedback-instru-
ment från de olika nordiska ST-utbild-
ningarna kan samlas. En global plattform
ska också skapas där material och infor-
mation om internationella utbyten samt
arbete för unga doktorer kan samlas.
Danska FYGO informerade om arbetet
med kommande NFOG kongressen i
Odense 11–13 juni 2018 där det dels
kommer att hållas en pre-workshop om
att arbeta internationellt samt ett utbyte
till Danmark 7–8 juni för nordiska ST-
läkare.

Under SFOG-veckan deltog Anna-
Karin i Global-ARGs lunchmöte där
kontakter knöts inför arbetet med en glo-
bal plattform. 
Årets andra möte hölls i november i Oslo.
Där arbetades det vidare med innehållet
på NFYOGs hemsida samt planeringen
inför NFOG kongressen där de lokala
ST-läkarna ihop med NFYOG ska ordna
en ST-kväll samt även ev. hjälpa till med
arrangemanget av pre-workshop om
internationellt arbete. Vi uppdaterade
hur det ser ut i de olika nordiska länder-
na kring ST-utbildning och utbytte tips
på bl.a. utbildningsmaterial. En ny lös-
ning kommer att behövas för hemsidan
om vi ska kunna dela utbildningsmateri-
al med lösenordsskydd. Kontakt med
NFOGs webmaster har tagits. NFYOG
valde en ny webmaster, finska Linda Auki
som fått tillgång till inloggningsuppgif-
ter för NFYOGs hemsida. NFYOG har
också en facebookgrupp som vi gärna vill
att ST-läkarna runt om i norden gillar.
Ordförande Elisabeth Rosén informera-
de om vad som pågår inom NFOG, bl.a.
önskar man att NFYOG ska hjälpa till
att författa case till en kommande text-

book för läkarstudenter inom gyn/obste-
trik. 

Ansökan inför utbytet till Danmark
kommer att öppna i början av 2018. Det
undersöks om ekonomiska bidrag kan
sökas via NFOG fund eller på annat sätt
för att möjliggöra för fler ST-läkare att
kunna ta del av dansk ST-utbildning samt
NFOG kongressen.
Maja Weinryb har fortsatt som represen-
tant i vår europeiska systerförening
ENTOG. De jobbar vidare med det
internationella core curriculumet för vår
specialitet. De två ST-läkarna som åkte
från Sverige på utbytet till Slovenien i
juni representerade också OGU på
ENTOGs årsmöte. Erfarenheterna från
utbytet har beskrivits i tidigare MB.
ENTOG utbytena 2017 och 2018 har
haft många sökande och nästa utbyte
samordnas med EBCOG i Paris i mars.

Sammanfattat av
Paulina Arntyr Hellgren
Ordförande OGU 

Sök anslag från NFOG!
Du kan söka anslag från NFOG-fund för

• Klinik- eller forskningsbesök utanför Sverige

• Projektarbete i utvecklingsländer

• Kurser utanför Sverige

• Forsknings- eller klinikprojekt i samarbete med andra nordiska länder

Obs! Sista ansökningsdag 1/3!
För ansökan, gå in på http://www.nfog.org/nfog_fund.shtml. 
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Stiftelsen grundades 1998 av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) genom två
donationer, dvs. överskott från mångårig försäljning av ARG-rapporter och vinst från FIGOs
världskongress i Köpenhamn 1997. Avkastningen samt donationer från företag utgör grunden 
för de medel som delas ut. Stiftelsen är sedan den grundades fristående från SFOG och är 
oberoende av de företag som senare donerat pengar. Styrelsen förvaltar även ”Stiftelsen för
utbildning och forskning inom ämnesområdet de kvinnliga och manliga övergångsåren”. 

Stiftelsens syfte är att utdela anslag till stöd för utbildning och utveckling inom Obstetrik och
Gynekologi. De områden som prioriteras kan variera men följande har hittills varit högprioriterade.

• Färdigställande av ARG-rapporter

• Färdigställande av SFOG-riktlinjer

• Gemensamma möten med 2-3 AR-grupper

• Framtagande av ST-kurser

• Inbjudan av experter/föreläsare vid arbete med ARG-rapporter/liknande

Stiftelsen stöder inte forskningsprojekt, lön eller aktiviteter som redan ägt rum.
Anslag tilldelas löpande under året vid gott finansiellt läge. För att räcka laget runt tilldelas 
anslag för rimliga internat- och resekostnader. Ansökan sker via e-post länk med anvisningar 
här på hemsidan. 

Utdelade anslag finns tillgängliga under ett år från beslutsdatum och kan rekvireras mot kvitto
hos revisor Ingrid Larsen (uppgifter under ”Kontakt” på SFOGs hemsida).

Stiftelsens kapital förvaltas av SEB och är placerad i en balanserad stiftelsefond.
Sammantaget har stiftelsen delat ut ca 4 miljoner kronor sedan starten. 

Stiftelsen leds av en styrelse bestående av Raymond Lenrick (ordförande), Lotti Helström,
Andreas Herbst, Ove Axelsson och Anders Royton.

Stiftelsen tar gärna emot donationer för att möjliggöra fler anslag. Kontakta då stiftelsens 
ordförande (uppgifter under ”Kontakt” på SFOGs hemsida).

Ansökan skickas till 
ansokan@stiftelsen.org

Ansökan om anslag är bara möjligt för 
SFOG-medlemmar och ska innehålla:

1. Sökandens (eller gruppens) namn
2. E-postadress och telefonnummer
3. Bakgrund och målsättning för ansökan
4. Ansökt belopp och specificerad kostnadskalkyl
5. Om anslag sökts eller erhållits från annat håll
6. Redovisning av eventuella tidigare anslag

Svar lämnas inom fyra veckor under terminstid.

Sök medel från
Stiftelsen!
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Torsdag 22/2 
12.00-13.00 Lunch 

13.00-13.10 Välkomna till mötet Marie Bixo 
Ida Gideonsson 

13.10-13.30 Nytt från NUS Eva Innala 

13.30-14.45 Könsdysfori, utredning, behandling 
och uppföljning 

Ove Bodlund 
Hannes Sigurjónsson 
Mojgan Pakbaz 

14.45-15.15 Kaffe och utställningsbesök 

15.15-16.00 Blood Patient Management Måns Edlund 

16.00-16.35 Studies on routine inquiry about violence victimization and 
alcohol consumption in youth clinics (avh) 

Anna Palm 

16.30-17.00 Rekonstruktion efter könsstympning Hannes Sigurjónsson 

17.00-17.30 Årsmöte Nordsvenska gynekologsällskapet 

19.00 Middag för deltagare och utställare 

Fredag 23/2 

08.30-09.00 
Pregnancy-related complications in Rwanda: prevalence, 
associated risk factors and health economic impact, and 
maternal experiences (avh) 

Jean Paul Semasaka 
Sengoma 

09.00-09.30 Vad händer efter en förlossningsskada? 

Karin Strigård 
Emma Holmbom 
Linnea Åström 
Ida Kastensson 

09.30-10.00 Kaffe och utställningsbesök 

10.00-10.30 Vad händer efter en förlossningsskada? forts. 

10.30-10.45 
Ökad risk för klimakteriebesvär 1 år efter opportunistisk 
salpingektomi (ST-projekt)  

Elin Collins 

10.45-11.00 Preventivmedelsanvändning hos abortsökande Åke Berggren 

11.00-11.30 HOPPSA-studien Annika Idahl 

11.30-12.45 Lunch och utställningsbesök 

12.45-13.45 
Svåra graviditetskomplikationer 
Fallbeskrivningar 

Anna-Carin Wihlbäck 
Erika Timby 

14.00-14.30 Audit om kontroverser inom obgyn Inger Aurell, Annika Idahl 

14.30-15.00 Mötet avslutas, kaffe 

Anmälan och information nås direkt via kalendariet SFOG´s hemsida.
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My journey to become a doctor, and to consider
myself a Scandinavian, came off to a rocky start. After
realizing the hardships of getting admitted to medi-
cal school in Sweden, I went to Denmark to attend
medical school – like many aspiring doctors at the
time. I was skeptic to say the least. My very limited
idea of Denmark and Danes consisted of typical 
stereotypes, such as red sausages, inebriated people
and an incomprehensible language. Nevertheless, I
packed my bags and decided to give it a try. 

To my joy, and initial astonishment, my studies and
life in the Danish capital became an amazing adven-
ture. Together with Danish, Finnish, Norwegian and
Icelandic students I discovered medicine and life itself.
Denmark turned out to be very much like Sweden
but with a continental twist. During my years in
Copenhagen I did not only become a doctor, I also
realized what it means to be Scandinavian and a 
citizen of the Nordic countries. Our five countries
share values, culture and history. Our tradition of
collaboration is among the oldest and most extensive
in the world and is constantly increasing. As such, 
we are truly part of a unique structure from which
we can derive benefit and perspective medical 
professionals. 

Since last year, I am the president of Nordic
Federation of Yong Obstetricians and Gynecologists
(”NFYOG”), a subgroup of Nordic Federation of
Obstetrics and Gynecology (”NFOG”) focusing on
Nordic trainees. Through discussions and the sha-
ring of experiences, we strive towards the improve-
ment of our trainee programs, and to give all Nordic
trainees access to national success projects, such as
the Danish concept ”Pass on the Knife”. On our web-
site, we have collected material from the Nordic trai-
nee programs. We hope it can serve as inspiration and
as a complement to our national trainee education
programs.  

Last year, we worked on a project aiming to enhance
global focus amongst young doctors. By gathering
stories from Nordic gynecologists who worked 
abroad during their trainee period and publish these
on our website, our aim is to inspire young colleagues

to spend time abroad. In addition, we aim to simpli-
fy the overseas placement process, and to contribute
to the sharing of knowledge and experiences outside
the Nordic countries. 

Currently the board is preparing the upcoming
NFOG congress in Odense where we will participa-
te in a pre-congress session on global work. We will
also arrange a dinner for all participating trainees.
This will be a great opportunity to come together,
share best practice and be inspired. 

Adjacent to the NFOG congress, our Danish collea-
gues will invite trainees from the Nordic countries to
participate in an exchange program. Consisting of 
a two-day stay at a Danish hospital, keen trainees 
will get the chance to experience work at a Danish
hospital. They will also gain insight as well as receive
hands-on experience from another Nordic health care
system. 

Throughout the years, I have become convinced that
development comes through collaboration and sha-
red experiences. It is my firm belief that most things
will improve if we help each other. We, as Nordic
medicine professionals, have a unique opportunity to
collaborate and build networks early on in our careers.
It is my hope and belief that NFYOG can play an
integral part inspiring young professional and, just
like me, learn the joy and the value of studying and
practicing medicine in another Nordic country.  I am
thrilled that we have reached this far, but I am also
convinced that there is enormous potential in an
expanded cooperation between our countries in terms
of healthcare management, research related and 
education.  

We will continue with our mission to make the
Nordic trainee educations the best in the world. Please
visit www.nfyog.org for more information, stories
and inspiration. 

On behalf of the NFYOG board
Yours sincerely 

Elisabeth

Dear trainees and
other colleagues,
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Sammanfattning:
BAKGRUND:
I dagens sjukvård finns det inte utrym-
me för misstag. Patienter och vårdgivare
har mycket låg tolerans för komplikatio-
ner. Kirurgisk träning har tidigare varit
ett lärlingsyrke där novisen blivit instru-
erad av en mer senior kollega. Idag finns
flera simuleringsmetoder som möjliggör
laparoskopisk träning i en säker miljö,
exempelvis virtuellt, i box, på djur eller
kadaver. Ett antal systematiska översik-
ter har visat att simulering fungerar (1,
2). Det finns till och med en statlig utred-
ning som uppmuntrar användandet av
detta (3).  Minimalinvasiv laparoskopisk
teknik är på framfart inom alla operativa
specialiteter. Med detta i åtanke är det
rimligt att ha ett strukturerat grundläg-
gande utbildningsprogram så att ST-läka-
ren är väl förberedd innan hen tillåts att
sätta porten i en levande patient. Denna
litteraturöversikt sammanfattar de 5
senaste årens evidensläge inom området.
Vad är bästa sättet för ST-läkare inom
gynekologi och obstetrik att tillhandahål-
la basala kunskaper i laparoskopi?
METOD:
Sökning 2017-09-05 i PubMed, begräns-
ning <5år, Google Scholar,
Läkartidningen.se och SBU.
INKLUSIONSKRITERIER:
randomiserade kontrollerade studier,
endast deltagare som var ST-läkare inom
gynekologi och obstetrik, undersökande
basal laparoskopisimulering jämfört med
annan simulering samt traditionell eller
ingen träning med primärt utfallsmått
operationsresultat mätt i tid eller utvär-

deringspoäng. Kvalitetsbedömning och
analys enligt GRADE-protokoll med
undantag av synteskrävande analyser.
RESULTAT:
8 artiklar valdes ut och analyserades (4-
11). Samtliga studier visade hög risk för
behandlingsbias då det är omöjligt att
blinda deltagarna och de personer som
leder interventionen. Sammanfattnings-
vis uppvisade fyra av studierna (4, 6, 7,
10) i övrigt god kvalitet med låg till
medelhög risk för systematiska fel.
Studierna hade huvudsakligen valt virtu-
ellträning (LapSim) eller boxträning som
simuleringsmodell. En studie hade trä-
ning på gris (7). Interventionen variera-
de från en punktinsats, 15 min träning
innan operation, till längre program med
3timmar/vecka under 7 veckors period.
De mer ambitiösa programmen inklude-
rade även icketeknisk träning och teori.
Utvärdering i 6 fall genom operationstid
eller utvärderingspoäng (OSAT, OSA-
LS) vid en laparoskopisk operation. I
övriga 2 studier skedde utvärderingen
genom suturering av urinblåsa från gris
med läcktest respektive salpingektomi-
programmet i LapSim. Samtliga studier
utom en kunde påvisa signifikanta resul-
tat på förbättring med näst intill halve-
ring av operationstiden i förekommande
fall.

SLUTSATS:
Utifrån denna genomgång kan man ej
dra slutsatser om vilken träning som är
mest effektiv. Det finns dock övertygan-
de evidens för att simulering fungerar och
i en tid där ST-läkarna ska lära sig mer
på kortare tid krävs det att utbildningen
effektiviseras. Ur patientsäkerhetssyn-
punkt är det också viktigt att de även upp-
når goda kunskaper i icke-tekniska kun-
skaper, såsom teori, förebyggande åtgär-
der och teamarbete. I framtiden är det
möjligt att detta kan effektiviseras ytter-
ligare då nyare studier visat att man möj-
ligen kan lära sig ännu snabbare om man
har möjlighet till träning med 3D-stapel
eller robotassisterad laparoskopi.

Laparoskopisk grundträning
för ST-läkare inom 
gynekologi och obstetrik

Elisabeth Honda, ST-läkare,
Danderyds Sjukhus
Handledare. Ulrika Johannesson,
överläkare med dr, Danderyds
Sjukhus.
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Tabell 1

Förslag på utbildningsprogram:

1. Kognitiv/teoretisk/icketeknisk kunskap, entrytekniker,
”Basic skills” och ”salpingectomy” i LapSim alt basala
övningar i box. Förslagsvis genom SFOGs kurs i basal
kirurgisk teknik alternativt lokalt på hemort.

2. Portsättning på patienter samt enkla gynekologiska
ingrepp (diagnostisk laparoskopi, sterilisering).
Peroperativ utvärdering med checklista av icke-tekniska
kunskaper.

3. Procedurträning (”appendectomy”, ”hysterectomy) och
suturering, LapSim.
Alternativt i Box: suturering, skala mandarin, klipp ut 
mindre ballong ur en större som procedurträning 
motsvarande cystenukleation.

Tabell 2

Förslag på checklista inför operation

1. Se till att patienten ligger i rätt position

2. WHO time out

3. Korrekt entryteknik, etablerande av pneumoperitoneum,
införande av kamera

4. Koppla CO2, med högt arbetstryck

5. Säkerhetsställer att ingen skada vid införande skett

6. Visuell kontroll av organ i övre delen av buken

7. Korrekt positionering av hjälpportar

8. Sänker arbetstryck

9. Tippar patienten, Trendelenburg
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Det är en svår tid för alla vänner av källkritik. Det är ”fake news” och alternativa
fakta fram och tillbaka så jag vet inte vad jag ska tro.

Från flera håll har jag nu hört att Nordkoreas älskade ledare Kim Jong-Un ska
bli en minst lika älskad sjukvårdsdirektör i min region.  Kan det verkligen vara
sant? Förklaringen skulle vara att när nu Syd -och Nordkorea börjar tala med
varandra, så är den älskade ledaren ett problem, som Sverige, som ett av få
länder som har ambassad i Pyongyang, har åtagit sig att lösa. 

För de svältande nordkoreanerna vore det naturligtvis skönt om den älskade
och ganska rundnätte ledaren gick här och klappade på verksamhetschefer
istället för på atombomber hemma i garaget. De kanske alla skulle få äta sig
mätta några dagar i rad.

Jag har också förstått att två av våra toppolitiker tycker att det är alldeles för
lite personkult i den här regionen, och där har säkert den käre ledaren mycket
att bidra med.

För oss ter det sig lite annorlunda. Att han bara talar koreanska är ingen avgö-
rande invändning. Vi har ju lärt oss att politikernas och toppadministratörernas
vokabulär kan betyda lite vad som helst: värna, prioritera, utveckla, stimulera
kan på några år betyda flytta, lägga ner, avveckla etc., och vissa utläggningar
om framtidens kompetensförsörjning har varit så obegripliga att de lika gärna
kunde ha formulerats på koreanska.

Att han inte kan något om sjukvård är väl inte heller något oöverstigligt hinder.
Han visste ju inget om atombomber innan han plötsligt blev älskad ledare.

Viss besparingspotential för regionen kan ligga i hur han hanterar avsked av
underställda direktörer, sjukhuschefer, områdeschefer och andra. Ingen enda
av alla dem han avskedade i Nordkorea har velat diskutera fallskärmar och
bonusersättningar med honom. Frågan är om man kan vara lika resolut i min
region. Min oro rör helt andra saker: förstår han vad pappamånader är, har han
någonsin organiserat en Prideparad, och hur ställer han sig egentligen till ”me
too” rörelsen? Om inte blir han kanske inte en lika älskad ledare här. Det är
många frågor, men så var det det här med källkritiken. Varifrån kommer alla
dessa uppgifter?

Peter Palsternacka

Peter Palsternacka
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Mödrahälsovårdsöverläkargruppen

Ordförande 
Caroline Lilliecreutz
Kvinnokliniken plan 14
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-post: caroline.lilliecreutz@regionostergotland.se

Sekreterare 
Anna Bäckström
Landstinget Västernorrland
E-post: modrahalsovardsoverlakare@lvn.se

Intressegrupper inom SFOG

Obstetriker och gynekologer under 
utbildning (OGU)

Ordförande
Paulina Arntyr Hellgren
KK, Universitetssjukhuset Örebro
Tel: 019-602 20 01
E-post: paulina.arntyr.hellgren@regionorebrolan.se

Sekreterare
Susanna Falgren
KK, Helsingborgs Lasarett
Helsingborg
E-post: susanna.falgren@skane.se

Privatgynekologerna

Ordförande
Ilona Barnard
Slottstadens Läkarhus
Fågelbacksgatan 11
217 44 Malmö
Tel: 040-985322
E-post: ilona_barnard@yahoo.se

Sekreterare
Teresia Ondrasek Jonsson
Ondrasek Läkarmottagning
Storgatan 1
852 30 Sundsvall
Tel: 070-661 04 64
E-post: teresia.ondrasek.jonsson@ptj.se

Kassör
Katarina Johansson
HELSA Specialistvård
St Larsgatan 42
582 24 Linköping
Tel: 013-460 10 00
E-post: katarina.johansson@helsa.se

Webmaster
Johanna Andersson
Aleris Specialistvård Sabbatsberg
Olivecronas väg 1
113 61 Stockholm
E-post: johanna.andersson@aleris.se
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Benign gynekologi
Ordförande: Sophia Ehrström
Sophia.ehrstrom@ultragyn.se
Sekreterare: Klara Hasselrot
klara.hasselrot@ki.se

Cervixcancerprevention, C-ARG
Ordförande: Kristina Elfgren
PO Gynekologi och Reproduktion,
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
Tel: 08-585 875 28
kristina.elfgren@sll.se
Sekreterare: Cecilia Kärrberg
Kvinnosjukvård, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Göteborg
cecilia.karrberg@vgregion.se

Endokrin-ARG
Ordförande: Alkistis Skalkidou
Akademiska Sjukhuset
Uppsala
Tel: 076-206 85 82
alkistis.skalkidou@kbh.uu.se
Sekreterare: Angelica Lindén-Hirschberg
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
angelica.linden-hirschberg@karolinska.se

Endometrios-ARG
Ordförande: Anna-Sofia Melin
Capio Gynekologi Globen
Stockholm
anna-sofia.melin@capio.se
Sekreterare: Bartosz Bezubik
KK, Södertälje Sjukhus
bartosz.bezubik@sll.se

Etik-ARG
Ordförande: Ingrid Bergelin
Kvinnosjukvården Dalarna
Tel: 0250-49 30 00
ingrid.bergelin@ltdalarna.se
Sekreterare: Ann-Kristin Rönnberg
KK, Universitetssjukhuset Örebro
ann-kristin.ronnberg@regionorebrolan.se

Evidens-ARG
Ordförande: Annika Strandell
SU/Sahlgrenska
Göteborg
Tel: 0700-90 44-54
annika.strandell@vgregion.se
Sekreterare: Sissel Saltvedt
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Tel: 08-517 700 00
sissel.saltvedt@sodersjukhuset.se

Familjeplanering, FARG
Ordförande:
Kristina Gemzell-Danielsson
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Stockholm
Tel: 08-524 800 00
kristina.gemzell@ki.se
Sekreterare: Helena Kopp-Kallner
Danderyds sjukhus
Stockholm
Tel: 070-440 20 70
helena.kopp-kallner@ki.se

Fert-ARG
Ordförande: Kjell Wånggren
Reproduktionsmedicin, Novumhuset
Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge
Tel: 08-585 80 00
kjell.wanggren@karolinska.se
Sekreterare: Elizabeth Nedstrand
KK, Universitetssjukhuset
Linköping
elizabeth.nedstrand@regionostergot-
land.se

Global-ARG
Ordförande: Birgitta Essén
Akademiska Sjukhuset
Uppsala
birgitta.essen@kbh.uu
Sekreterare: Mikael Algovik
global-ARG@telia.com

Hem-ARG
Ordförande: Anna Hagman
Norra Älvsborgs Länssjukhus
Trollhättan
Tel: 010-435 00 00
anna.c.hagman@vgregion.se
Sekreterare: Hanna Östling
Universitetssjukhuset i Örebro
Tel: 019-602 18 19
hanna.ostling@regionorebrolan.se

Mödramortalitet, Mm-ARG
Ordförande: Sissel Saltvedt
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Tel: 072-711 51 61
sissel.saltvedt@sodersjukhuset.se
Sekreterare: Lisa Parén
Obstetriken SU
Göteborg
Tel: 031-343 40 00
lisa.paren@vgregion.se

Perinatal-ARG
Ordförande: Karin Pettersson
Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge
Stockholm
Tel: 08-585 875 36
karin.pettersson@karolinska.se
Sekreterare: Marie Blomberg
KK, Universitetssjukhuset
Linköping
Tel: 013-22 20 00, 070-433 03 18
marie.blomberg@regionostergotland.se

POS-ARG
Ordförande: Lena Moegelin
KK, Södersjukhuset, Stockholm
Tel: 08-616 10 10
lena.moegelin@sll
lena.moegelin@sodersjukhuset.se
Sekreterare: Lena Holzman
KK, Södersjukhuset, Stockholm
Tel: 08-616 10 10
lena.holzman@sll
lena.holzman@sodersjukhuset.se

Arbets- och Referens-
grupperna inom SFOG

MB 1-18  56-09-07 06.38  Sidan 26



MEDLEMSBLADET 1/ 18 27

Robson-ARG
Ordförande: Lars Ladfors
Göteborg
lars.ladfors@sfog.se
Sekreterare: Sophia Brismar
Danderyd
sophia.brismar-wendel@ds.se

Ton-ARG
Ordförande: Lena Marions
KK, Södersjukhuset
Stockholm
lena.marions@ki.se
Sekreterare: Pia Jakobsson Kruse
KK, Södersjukhuset
Stockholm
pia.jakobsson-kruse@sodersjukhuset.se

Tumör-ARG
Ordförande: Karin Stålberg
KK, Akademiska Sjukhuset
Uppsala
karin.stalberg@kbh.uu.se
Sekreterare: Åsa Åkesson
SU/Sahlgrenska
Göteborg
asa.e.akesson@vgregion.se

Ultra-ARG
Ordförande: Peter Lindgren
Centrum för fostermedicin
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
Tel: 070-609 29 23
peter.lindgren@karolinska.se
Sekreterare: Mirka Blommé
miable@hotmail.com

Ur-ARG
Ordförande:
Marie Westergren-Söderberg
KK, Södersjukhuset
Stockholm
Tel: 08-616 10 00
marie.westergren-soderberg@sodersjuk-
huset.se
Sekreterare: Riffat Cheema
Skånes Universitetssjukhus
Malmö
riffat.cheema@skane.se

Vulv-ARG
Ordförande: Nina Bohm-Starke
nina.bohm-starke@ds.se
Sekreterare: Christina Rydberg
KK, Varbergs Sjukhus
Varberg
Tel: 0340-48 10 00
christina.rydberg@halland.se

Arbets- och Referens-Grupp-Utvecklings-Samordnare 
ARGUS

Ove Axelsson
SFOG-Kansliet

Drottninggatan 55, 2 tr
111 21 Stockholm • Tel: 08-440 01 75

E-post: ove.axelsson@kbh.uu.se

SFOG-Kansliet
Susanne Lundin • Diana Mickels

Drottninggatan 55, 2 tr
111 21 Stockholm 

Tel: 08-440 01 75 • Fax: 08-22 23 30
kansliet@sfog.se • www.sfog.se
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Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi är en förening för alla läkare som är
verksamma inom specialiteten, specialister såväl som icke-specialister. SFOG är en 
specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen inom Svenska
Läkaresällskapet.

Alla medlemmar i SFOG är anslutna till Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi
(NFOG) och Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO), Union
Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) samt European Board and College 
of Obstetricians and Gynecologists (EBCOG). Som SFOG medlem bör man vara 
medlem i Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkarsällskapet.

I Medlemsbladet, som publiceras fem nummer per år, dryftas angelägenheter som berör
specialiteten. Där annonseras också fortbildningskurser, möten och symposier. Man 
får också ACTA Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, som utkommer med 
9-12 nummer per år.

Föreningen har ett antal arbets- och referensgrupper (AR-Grupper) som är öppna 
för alla. Dessa grupper bevakar olika delar av specialiteten, ger ut ARG-rapporter och
medverkar till vidareutbildning. Som medlem i SFOG är man abonnent på ARG-
rapporterna till en reducerad kostnad (400:-/år).

Årsavgiften till föreningen är 800 kronor. Prenumeration på ARG-rapporter är
avdragsgill i deklarationen. I och med Din anmälan registreras Du i SFOGs medlems-
register. (Avgiften gäller endast medlemskap i SFOG)

För medlemmar i SFOG anordnas fortbildningskurser. SFOG ansvarar för det veten-
skapliga programmet inom obstetrik och gynekologi vid den medicinska riksstämman.

De flesta som söker nytt medlemskap är fortfarande under utbildning.
Obstetriker/Gynekologer under Utbildning – (OGU) är en av flera intressegrupper
inom SFOG. OGU vänder sig till alla under specialistutbildning men även till vikarie-
rande yngre kolleger med intresse för specialiteten och yngre specialister. Aktiviteterna
går bl a ut på att bevaka specialistutbildningens utformning och innehåll, att försöka
underlätta för internationellt utbyte som del av utbildningen och att arrangera en årlig
konferens för utbildning och debatt om utbildningsfrågor inom specialiteten.

Bli medlem i SFOG, så kan Du hålla Dig välinformerad om 
vad som händer inom Din specialitet.

Anmäl dig via SFOGs hemsida, www.sfog.se, Medlemsansökan

SFOG 
MEDLEMSANSÖKAN

www.sfog.se
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