Protokoll från årsmötet 2016 för Obstetriker och Gynekologer
under Utbildning (OGU), intressegrupp i SFOG
Tid: Tisdagen den 19e april 2016, kl. 10.45-11.45.
Plats: High Court, Malmö
1. Mötet öppnas
2. För årsmötet väljs följande personer: Mötets ordförande; Mahsa Nordqvist, sekreterare; Susanna
Falgren och två justeringspersoner; Caroline Stadelmann, Göteborg och Camilla Spendilow, Karlstad.
3. Anmälan av övriga ärenden
Inga övriga ärenden har skickats in i enlighet med kallelsen.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015:
OGU har under 2015 lagt fokus på att lyfta våra två huvudfrågor för arbetsåret 2014/2015: att få en
nationell spridning av ”Gynsatsningen” som är en modell från Falun för att få bättre struktur kring den
kirurgiska träningen, samt skapa strukturer för att få fler läkare till forskning. Tillsammans med SFOG
ordnade vi ett symposium på SFOG-veckan 2015 med tema forskande läkare. Vi har gjort en
enkätbaserad jämförelse mellan Falun och en likvärdig klinik för att identifiera eventuella nackdelar
med gynsatsningen. Vi fann inga skillnader och resultatet presenterades på verksamhetsmötet sommaren
2015 och i medlemsbladet. OGU har under 2015 arbetat med att ta fram frågor till OGU-enkäten 2016
och temat var just huvudfrågorna kirurgisk träning och forskning. Vi har även fortsatt vårt samarbete
med SYLF där vi just nu diskuterar deras rapport om bl.a. privatiseringens effekt på ST- utbildningen.
I varje nummer av medlemsbladet försöker vi summera våra aktuella projekt för att hålla våra
medlemmar informerade. I medlemsbladet har vi även skrivit om internationella utbyten.
Det finns ett årligt återkommande problem att uppdatera maillistan till våra medlemmar. Vi har initierat
en dialog med SFOG angående förbättring av medlemsregistret som även skulle kunna omfatta ett
fungerande medlemsregister för OGUs medlemmar. Under 2015 uppdaterade vi vårt medlemsregister
med hjälp av den kursinventering som mailats ut till samtliga verksamhetschefer som har ST-läkare på
sin klinik.Vi har fortsatt arbetet med att hålla vår hemsida så användarvänlig och uppdaterad som
möjligt, samt postat aktuella händelser på vår facebook-sida. Vi har haft representanter på ABC-kursen i
Uppsala respektive Örebro, samt vid AT-stämman i Stockholm. OGU har varit representerat av
ordföranden Mahsa Nordqvist på årets verksamhetsmöten och hon har där delgivit information om
OGU:s pågående arbete. OGU har under 2015 haft fyra styrelsemöten varav ett strategimöte samt ett
telefonmöte.
5. Kassörens ekonomiska redogörelse
Vår kassör Eric Lagerström presenterar resultatrapport för 2105. Vår ekonomi är integrerat med SFOG
dvs våra ekonomiska medel beviljas från SFOG efter förslag från oss. Vår ekonomi baseras på
medlemsavgifter som betalas till SFOG som i sin tur fungerar som ekonomisk garant. Vår budget
sträcker sig över räkenskapsåret 1:a januari till 31:a december. OGU är en egen post i SFOGs budget
och det är SFOGs budget och balansräkning som genomgår revision varje år. Denna presenteras på
SFOG-veckan i augusti, där också revisorn får komma med sitt utlåtande.
6. Godkännande av verksamhetsåret 2015.
Styrelsens arbete beviljades.
7. Val av styrelseledamöter
Fortsatt mandat:
Eric Lagerström Kassör
Susanna Falgren Sekreterare
Följande personer valdes in, med en mandatperiod på 2 år:
Paulina Arntyr Hellgren (tidigare vice ordförande) till Ordförande och SFOG representant.
Elin Svensk (Hudiksvall) till Vice ordförande
Hanna Torell (Eksjö) till Webbansvarig

Lovisa Högberg (Falun) till Forsknings- och utbildningsansvarig och som representant i
Utbildningsnämnden
Andrea Jonsdotter (Göteborg) till Forsknings- och utbildningsansvarig och som representant i
Utbildningsnämnden
Anna-Karin Jakobsson (Göteborg) (tidigare övrig ledamot) till Internationellt ansvarig
Maja Weinryb (Stockholm) till Internationellt ansvarig
Anders Royton (Karlstad) till Övrig ledamot
Paulina Arntyr Hellgren valdes in som efterträdare till Mahsa Nordqvist i samband med SFOGs årsmöte
på SFOG-veckan 2015 och tillträdde som OGU-representant i SFOGs styrelse från och med januari
2015.
8. Val av valberedning
Följande personer blev valda till valberedningen:
Mahsa Nordquist,(Göteborg) Emma Råsmark Røpke (Malmö), Ida Bergman (Stockholm), Lina
Bergman (Falun), Hrund Thorhallsdottir (Göteborg).
9. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016
Paulina berättar om det kommande året. Vi ska presentera resultat från OGU-enkäten 2016 dels i
medlemsbladet men även på verksamhetsmötet under SFOG veckan. Fortsätta med arbetet att sprida
Gyn-satsningen. Verka för ökade möjligheter för forskning under ST, dels genom att kartlägga hur det
ser ut genom OGU-enkäten 2016 och fortsätta med utbildningsinsatser/symposier bl.a. under SFOGveckan. Bevaka hur privatisering av verksamheter påverkar möjligheten att fullfölja ST. Delta i SFOGveckan i Örebro med en OGU-kurs och ett föreningssymposium. Representation i Utbildningsnämnden
och i Svenskt kirurgiskt råd. Fortsatt kontakt med Studierektorsnätverket (SNÄV). Dela ut OGU priset
(pris för bästa ST-handledare) under SFOG veckan. Börja med mailutskick till våra medlemmar
(majoriteten av medlemmarna som medverkade på mötet godkände detta).
10. Information från Webbansvarig
Hrund Thorhallsdottir ger information om OGUs hemsida. Adressen är www.ogu.se men finns även som
en länk under www.sfog.se. Alla uppmanas att gå in och gilla vår grupp på Facebook. (OGU- obstetriker
och gynekologer under utbildning).
11. Information från utbildningsansvarig
Under 2015 har OGU-styrelsen varit representerat i utbildningsnämnden av Lina Bergman och Emma
Råsmark Røpke. Genom att vara delaktiga under utbildningsnämndens möten har OGU kunnat vara
med och påverka utformandet av ST-examen. Genom att bevaka nivån och utformning av både den
skriftliga tentamen, de praktiska stationerna och det vetenskapliga arbetet bidrar OGU till att
specialisttentamen läggs på en adekvat nivå för vad som är rimligt vid genomgången
specialistutbildning. Under 2015 har arbetet med nya ST 2015 varit betoningen i Utbildningsnämndens
arbete utöver arbetet med ST tentamen. Det nya ST programmet innebär att alla våra kurser har
omarbetats samt att checklistorna i målbeskrivningen har reviderats. OGU har medverkat i detta genom
att vara med och utforma de nya kurserna som skall vara standardiserade och lika för alla kursgivare i
Sverige samt täcka in alla 12 specialitetsspecifika målbeskrivningspunkter. I revideringen av
checklistorna har OGU lagt tyngdpunkten vid de kirurgiska färdigheterna och fått igenom ett
tydliggörande av vilka moment inom den gynekologiska kirurgin som en nybliven specialist skall
behärska och genom ett separat appendix till checklistorna blir detta ännu tydligare än vad det varit
innan. Med detta är förhoppningen att den genomsnittliga nivån på kirurgiska kunskaper kan höjas från
vad som visat sig vara bristfälliga kunskaper i tidigare enkäter till nyblivna specialister.
12. Information från de internationellt ansvariga
Ida Bergman berättar om det europeiska samarbetet (EBCOG motsvarar SFOG i Europa, ENTOG
motsvarar OGU fast i Europa). ENTOG-utbytet gick av stapeln i Utrecht i Nederländerna i maj 2015.
Anna Drca från Södersjukhuset i Stockholm och Katarina Edblad från Helsingborg deltog under utbytet.
Elisabeth Vock representerade Sverige under ENTOG:s årsmöte. År 2016 sker utbytet i Torino i Italien
och 2017 i Slovenien. EBCOG-stipendiet delas ut varje år för att man ska kunna göra ett europeiskt
utbyte i 3 månader som en ST-randning och deadline för varje års ansökan ligger i mars.
Anna-Karin berättar om det nordiska samarbetet. NFYOG är ST-läkarföreningen i Norden med
representanter från varje nordiskt land. NFYOG:s satsning inför kommande år är att, tillsammans med
NFOG:s utbildningsnämnd, utveckla och harmonisera den laparoskopiska träningen för ST-läkare inom

Norden. NFYOG har också en representant i organisationskommittén för den framtida NFOGkongressen som ordnas år 2016 i Helsingfors i Finland. Vartannat år hålls NFOG Educational Comittee
seminar. 2015 handlade seminariet om utbildning. 2017 blir ämnet hormonterapi och datumet är den
27-28/4.
13. OGU’s ST-dagar 2017
Kommer att bli i Helsingborg den 24-25 april.
14. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
15. Tid och plats för nästa årsmöte
Under OGU-dagarna i Helsingborg 2017.
16. Mötet avslutas
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