Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi
Org.nr 845000-2905
Styrelsen för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2016.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi får härmed avge redogörelse för
föreningens fyrtiosextionde verksamhetsår och det hundratolvte året som sektion i Svenska
Läkaresällskapet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen har under det gångna året haft åtta protokollförda sammanträden och två telefonmöten.
Den har det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Lotti Helström, ordförande
Andreas Herbst, vice ordförande
Helena Kopp Kallner, facklig sekreterare
Annika Strandell, vetenskaplig sekreterare
Ellika Andolf, utbildningssekreterare
Bengt Karlsson, skattmästare
Liselott Andersson, redaktör för Medlemsbladet
Lars Ladfors, ledamot och webbansvarig
Kristina Nordquist, ledamot
Paulina Arntyr Hellgren, ledamot, OGU-representant
Matts Olovsson, ARGUS

Allmänt om verksamheten
Under verksamhetsåret har arbetet med att utveckla ST-utbildningen för blivande gynekologer
fortsatt. Föreningen har åtagit sig att arrangera ST-kurser som täcker alla av Socialstyrelsen
fastställda utbildningsmål. Kurserna som skall räcka till för alla blivande specialister i
Kvinnosjukvård och Förlossning startade i början av 2017. Arbetet ha kunnat genomföras tack
vare ett omfattande arbete och engagemang av föreningens Arbets- och Referensgrupper i
samarbete med tidigare och nuvarande utbildningssekreteraren.
Föreningen har under året utrett och beslutat om att bilda ett helägt aktiebolag från och med 2017
vars syfte är att hantera ekonomin i samband med ST- och SFOG-kurserna, SFOG-veckan mfl
arrangemang.
Styrelsen har ansvarat för två verksamhetsmöten, där verksamhetschefer, professorer och
representanter från AR-grupper och intresseföreningar har deltagit (se nedan). SFOG-veckan i
Örebro lockade 615 deltagare och 42 utställare och programmet var mycket uppskattat (se
nedan). Under årsmötet tilldelades Christina Bergh årets Berndt Kjessler-pris.
Styrelsen har under året besvarat ett antal remisser (se nedan), vilka utformats med bistånd från
AR-grupperna. SFOG har även haft direkt kontakt med Socialstyrelsen och dess rättsliga råd samt
Läkemedelsverket i flera frågor.
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SFOG har liksom tidigare år deltagit i Svenskt Kirurgiskt Råd som hade möte under två
halvdagar i Stockholm samt ett möte i Göteborg. En viktig gemensam fråga är utbildningen och
kraven på såväl vidareutbildning och fortbildning.
Projekt Säker Förlossningsvård i samarbete med Patientförsäkringen LÖF, Barnmorskeförbundet
(SBF) och Barnläkarföreningens neonatalsektion (SNS) har avslutats inspektion av Västra
Götaland och Stockholm/Gotland. Uppföljning ske genom regionvisa uppföljningsmöten med
verksamheterna kommer att ske under 2017 och 2018.
Föreningen har deltagit med intervjuer och i workshops med SKL vid två tillfällen i syfte att
planera och genomföra regeringens satsning på kvinnosjukvården. (Överenskommelse om en
förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa)
Föreningen har aktivt deltagit i samhällsdebatten och i internationella kontakter.
Styrelsen har haft kontakt med massmedia och fortlöpande besvarat frågor och även deltagit i
intervjuer.
Föreningen har under året haft två möten (där styrelsens ordförande och vice ordförenade samt
ordförande i Perinatal-ARG deltagit) och upprepade kontakter med Svenska
Barnmorskeförbundet. Arbetet resulterade bland annat i ett välbesökt symposium:
Individualiserad förlossningsvård i Svenska Läkarsällskapets lokaler den oktober.
Under året har föreningen ökat sitt medlemstal med 94 medlemmar. Trettiosex medlemmar har
utträtt.

Medlemsbladet
Liselott Andersson har varit redaktör för Medlemsbladet under 2016. Medlemsbladet har under
året utkommit med fem nummer och har en upplaga på drygt 2 100 ex. Medlemsbladen kan även
läsas via hemsidan. Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till och påverka innehållet i
medlemsbladet. Presentation av nya avhandlingar ges utrymme liksom de ST-arbeten som
utbildningssekreteraren väljer ut efter ST-examen. Efter utvärdering av 2013 års medlemsenkät
inbjuder vi alla medlemmar att skicka in debattartiklar till Medlemsbladet. Dessa kan sedan
kommenteras och diskuteras under ”Öppet Forum” på hemsidan. Debatt lusten har varit låg men
möjligheten finns fortfarande.

SFOG-kansliet
Diana Mickels har tillsammans med Susanne Lundin varit ansvariga för SFOGs kansli. Susanne
Lundin är även ekonomiansvarig. Kansliets huvuduppgifter har varit att ge stöd åt styrelsen,
medlemsservice, administration och ekonomiarbete. Kansliet har även varit stöd för ARGUS och
ARG-verksamheten. Kansliet har varit behjälpligt med Arbets- och Referensgrupperna samt
Intressegruppernas hemsidor. Samt har under hösten köpt in nytt program för kursadministration
och gjort en fördelning av ST-läkare till de nya ST-kurserna.
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Följande remissvar har avgivits under året 2016
Fullständiga remissvar finns på www.sfog.se
2016-02-15

Remiss med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och
celler

2016-03-03

Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa

2016-05-12

Remissvar VP Cervixcander Remissrunda 1 nationella vårdprogram

2016-05-15

Remissvar Endometriecancer

2016-06-10

Remissvar Vårdprogram för Cervixcancerprevention

2016-06-22

Remissvar Olika vägar till föräldraskap - slutbetänkande av utredning om utökade
möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet SOU2016:11

2016-06-28

Remissvar Kunskapsstöd om minskade fosterrörelser

2016-08-18

Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. Ska behandling få
utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?

2016-11-28

Remiss- Assisterad befruktning med donerade könsceller ─ Nationellt kunskapsstöd

Verksamhetsmöten
Verksamhetsmöten har hållits i samband med vintermötet i Uppsala och vid SFOG-veckan i
Örebro. Båda var välbesökta med god geografisk spridning bland deltagarna som förutom SFOGs
styrelse utgjordes av verksamhetschefer, representanter för AR-grupper och Intressegrupper och
professorer.
Vid mötet i Uppsala i januari presenterade nyblivna professorerna Anna Karin Wikström och
Birgitta Essén sina forskningsområden, Preeklampsi respektive Reproduktiv hälsa i u-land och
hos migranter. Projektet Gratis Preventivmedel i Norrbotten presenterades av vchef Anna
Pohjanen.
Vid mötet i Örebro i var temat Migrerande läkare med inbjuden föreläsare Holger Svedung som
redogjorde för sitt arbete i VGR med nykomna kollegor

SFOGs aktiviteter i Svenska Läkaresällskapet
På SLS fullmäktigemöte i maj 2016 deltog från SFOGs styrelse Lotti Helström, och Helena Kopp
Kallner. Vi fullmäktige beslutades att riksstämman i sin nuvarande form läggs ner och att
Riksstämmodelegationenen ersätts av ett utbildningsråd
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SFOG-veckan
Den elfte SFOG-veckan arrangerades av kvinnokliniken i Örebro och Universitetssjukhuset
Örebro. Det var en 4-dagarsvecka med givande symposier, plenarföreläsningar, fria föredrag och
posters - vetenskapliga översikter och nyheter, diskussioner och samtal. Föreningssymposiet
rörde vidare- och fortbildning under rubriken: Forskande läkare - hur, när, var, varför?
En revidering av stadgarna för anpassning till föreningens nuvarande verksamhet antogs.
Ett utförligt referat av veckan har publicerats i Medlemsblad 4/2016.
Ett av Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica (AOGS) nyinrättat ACTA-prize till bästa
ST arbete utdelades. Pris för bästa poster i Gynekologi och Obstetrik samt pris för bästa föredrag
i Gynekologi och Obstetrik delades också ut.
En deltagarenkät skickades ut efter mötet.

Arbets- och referensgrupper
Aktiviteten i arbets- och referensgrupperna har även i år varit imponerande. Riks-ARG hölls i år i
Örebro i samband med SFOG-veckan. Protokoll från Riks-ARG finns publicerat i Medlemsblad
4/2016. Mötet var välbesökt och en hel del viktiga frågor diskuterades.
Under 2016 publicerades ARG-rapporten Nr 75 ”Endomentrios”. Det är flera ARG-rapporter på
gång, bland annat ”Gynekologiskt ultraljud”, ”Inkontinens”, ”Mödrahälsovård, Sexuell och
reproduktiv Hälsa”, samt ”Prolaps”.
Jävsproblematiken diskuterades igen i samband med Riks-ARG och det poängterades att varje
aktiv medlem i en AR-grupp ska deklarera sina potentiella jäv, intressekonflikter och andra
bindningar enligt Socialstyrelsens blankett
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/jav-externa-sv.pdf
Blanketten skickas sedan för granskning och bedömning av ordförande i AR-gruppen, som
vidarebefordrar till ARGUS för arkivering på SFOGs kansli. Personer som är anställda i till
exempel läkemedelsindustrin eller som har andra potentiella ekonomiska intressen som kan
påverka arbete och ställningstaganden inom AR-gruppen, ska inte vara aktiva medlemmar i
gruppen. Personer enligt ovan som inte är medlemmar i SFOG ska inte vara medlem i en ARgrupp. Om förhållandena ändras ska ny jävsdeklaration inges enligt ovan.
Kort jävsdeklaration ska även ges i ARG-rapporterna enligt ”Råd och skrivregler från ARGUS
för publicering av ARG-rapporter”.

En stor del av Riks-ARG upptogs av diskussion om de nya kurserna för ST-läkare. Diskussionen
leddes av dåvarande ordförande i utbildningsnämnden Jan Brynhildsen. Det handlade om den
tänkta strukturen med 10 kurser som i princip ska täcka inlärningsmålen som beskrivs i
målbeskrivningen. Målet är att varje ST-läkare ska bokas upp på samtliga kurser när de antas som
ST-läkare. Arbete pågår med att ordna dessa kurser och ansvaret faller till stor del på ARgrupperna. Samtliga kurser bör vara igång under 2017.
ARGUS har ekonomiska medel avsatta för ARG-verksamhet. Medlen har efter
prioriteringsdiskussion i SFOGs styrelse och Stiftelsen kommit att i huvudsak användas till arbete
med SFOG-riktlinjer, ARG-rapporter och kurser för ST-läkare. Medlen kan bland annat användas
till internatkostnader. ARGUS har även medel för andra omkostnader för ARG-verksamheten
men även dessa ska godkännas i förskott.
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Föreningens hemsida
Hemsidan är SFOGs informationsnav med nyheter som berör medlemmar, information om
kommande aktiviteter och ett arkiv över bland annat alla ARG-rapporter som är tillgängliga online för alla medlemmar efter inloggning. Dessutom läggs kontinuerligt nya SFOG-råd och
SFOG-riktlinjer in på hemsidan.
Antal besök under 2016 var 61 031, varav 26 % från mobila enheter. Antalet unika besökare var:
28 399.
AR och intressegrupper redigerar sina egna undersidor.

Antal användare/vecka 2016

Kvalitetsfrågor
Under året har samarbetet mellan kvalitetsregistret GynOp-registret och Gynekologiska
Kvalitetsregistret (GKR) resulterat i att registren från 2017 slagits samman till ett gemensamt
register.

Utbildningsfrågor
Under 2016 utgjordes utbildningsnämnden av följande personer: Sofie Graner (SNÄVrepresentant), Martin Stjernquist, Jan Brynhildsen, Eva Bergman, Andrea Jonsdotter (OGU),
Verena Sengpiel (SPUR-samordnare), Ellika Andolf (ordförande), Lovisa Brehmer (OGU), och
Karin Hildén (ansvarig för specialistexamen). Umeå har glädjande nog fått en representant:
Sahruh Turkmen. Utbildningsnämnden har under året haft tre reguljära sammanträden, 9 mars, 18
maj och 18 oktober. Specialistexamen avhölls 18-20 maj i Göteborg. Antalet deltagare i
specialistexaminationen var fortfarande mycket högt. Femtio blivande specialister genomförde
ST- examinationen vilket är nästan lika många som 2015. Dag 1 genomfördes en skrivning och
dag 2 en OSCE-tentamen (kliniska stationer) och dag 3 presentation av ST-arbeten. Av de 50 STläkare som genomförde examinationen blev 38 helt godkända. En deltagare blev underkänd både
på den skriftliga och på OSCE-tentamen medan elva fick komplettera brister som uppdagades vid
OSCE-tentamen. Samtliga deltagare fick individuell feed-back. Vid OSCE 2016 deltog också
lärare från andra fakulteter pga det stora antalet deltagare. En del kritik uppkom vad gäller
bedömning av OSCE-stationer. Vi kommer därför att strukturera det fastare till 2017. Dessutom
tyckte man att informationen om resultatet kunde ha skett på ett annat vis.
Vi kommer därför att göra om även detta. En utvärdering av ST-examen kommer också att ske.
Vid ett symposium under SFOG-veckan presenterades senare fem ST-arbeten som valts ut av
utbildningsnämnden och OGU.
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Från och med 2015 har SFOG tagit ut full kostnadstäckning för deltagande i specialistexamen.
Glädjande nog hade detta ingen negativ påverkan på deltagarantalet.
Sammanlagt 54 kurser för ST-läkare och specialister arrangerades i SFOGs regi under året. ABCkurser för nya läkare tidigt under ST genomfördes på Universitetssjukhuset i Örebro och på
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det stora arbetet under 2016 har varit att få det nya kurssystemet på plats. From 2017 finns två
typer av kurser: Kurser för specialister och kurser för ST-läkare. Kurser för specialister benämns
fortbildningskurser. Intresserade kursledare vänder sig till kansliet med uppgifter om kursen.
Kurserna annonseras sedan ut på hemsidan och man söker kurserna.
Man har också sjösatt det nya kurssystemet för ST-läkare. Kursernas innehåll svarar mot målen
för ST. Det har gått förvånansvärt smärtfritt för mig som utbildningssekreterare pga. utmärkt
förberedelse och assistans av förre utbildningssekreteraren Jan Brynhildsen, den fantastiska
personalen på kansliet, tålmodiga och förstående ST-läkare och studierektorer och engagerade
kursledare. Medlemmarna i AR-grupperna har också hjälpt till att utse kursledare. Platserna på
kurserna 2017 har fördelats av kansliet enligt de uppgifter som kommit in från studierektorerna.
Ibland har det då visat sig att ST-läkaren redan gått en liknande kurs, skall vara föräldraledig, inte
kan den veckan mm. Ibland har vi inte fått information om att ST-läkaren finns, så det har
naturligt nog blivit litet pusslande för kansliet. Det är viktigt att kansliets uppgifter är uppdaterade
även beträffande epost mm. När ST-läkaren får antagningsbesked är det viktigt att hen bekräftar
och betalar annars vet inte kansliet hur de skall agera. Det har efter slutgiltig fördelning också
blivit några kursplatser lediga som har annonserats ut på hemsidan, men endast överblivna platser
skall sökas annars fördelar vi. Vi hoppas att vissa saker sätter sig när systemet är igång men
hinder för att tacka ja till en kurs kommer alltid att finnas. Vi hoppas också att antalet kurser för
specialister inte kommer att minska eftersom de också behöver fortbildning.
Under året har utbildningsnämnden också slutgiltigt reviderat checklistorna som finns på
hemsidan och synpunkter har inhämtats från studierektorsnätverket och AR-grupper.
Övriga styrdokument för ST (instruktioner för vetenskapligt arbete, rekommendationer för
sidoutbildning och litteraturlistor) kommer att ses över. På försök skall man under två år tillåta
andra ämnen för ST-arbetet än gynekologi och obstetrik. Arbetet får dock inte vara äldre än 8 år,
skall vara publicerat, skrivet på en medicinsk fakultet och på engelska eller svenska. Arbete gjort
under grundutbildningen godkänns ej. Om tveksamhet råder kan man vända sig till
utbildningsnämnden för diskussion om ett arbete kan godkännas som del i ST-examen.
Verena Sengpiel har gjort ett utmärkt arbete som SPUR-samordnare. SPUR-inspektörer skall
from 2017 godkännas av SFOGs styrelse. Vi har haft en hel del kontakt med intressegruppen för
”studierektorsnätverket för ST (SNÄV)” och fått många bra synpunkter. Sofie Graner är
kontaktperson och även utbildningssekreteraren och OGU-representanter har varit med på
mötena. Utbildningssekreteraren har deltagit i möten med NFOG Educational Committee. En
kurs om hormoner : Hormones, friend or foe? planeras i Köpenhamn 27-28/4 2017 för
specialister. Under året har två subspecialister godkänts i Gyn-/Tumörkirurgi med cancervård.

SNAKS – Svenskt Nätverk för Nationella Kliniska Studier inom Ob/Gyn
SNAKS har under 2016 etablerat sig som intressegrupp för klinisk forskning. Det har hållits två
öppna möten för alla intresserade medlemmar, både i samband med Vintermötet och med SFOGveckan. Styrgruppen representeras av företrädare för obstetrik, gynekologi och
reproduktionsmedicin, geografiskt från hela landet, universitetskliniker liksom landsortskliniker,
samt av både äldre och yngre kollegor som arbetar i vår specialitet. Sammankallande är Annika
Strandell, under 2016 även vetenskaplig sekreterare i SFOG. SFOG styrelse har föreslagit
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mandatperioder på 3 + 3 år, och det är även styrelsen som fattar beslut om vilka som ingår i
styrgruppen.
Styrgruppen har haft möten vid två tillfällen och diskuterat nya studieprotokoll. Studien om
rökstopp inför operation i GynOp är snart färdig. SWEPIS (SWEdish Post term Induction Study),
som randomiserar kvinnor till induktion v 41 eller v 42, har startat i Göteborg och flera kliniker i
landet är redo att starta. HOPPSA (Hysterektomi och Opportunistisk SAlpingektomi), en
registerbaserad randomiserad studie i GynOp, är redo för start. HOPPSA kommer att belysa föroch nackdelar med opportunistisk salpingektomi. ”The CDC4G trial” (Impact of Changing
Diagnostic Criteria for Gestational diabetes in Sweden- a stepped wedge randomized trial) är en
implementeringsstudie av de nya nationella riktlinjerna för gränssättning av gestationsdiabetes.
På hemsidan finns mer information om de olika pågående studierna; länk
https://www.sfog.se/start/arg-ig/intressegrupper-ig/svenskt-natverk-for-nationella-kliniskastudier-inom-ob-gyn-snaks/studier/ eller klicka dig fram via sfog.se/ARG & IG/SNAKS/ Studier.
Nätverket har en hög målsättning. Vi har börjat i liten skala och kan expandera i takt med att fler
studier kan göras. Vinsterna kan bli stora. Först och främst bidrar detta arbete till att den kliniska
vården blir mer evidensbaserad. Stora nationella material har större chans att kunna svar på de
kliniska frågor som ställs. Egna resultat är lättare att implementera. Kliniska studier blir en
naturlig del av den kliniska vardagen, även på mindre sjukhus som inte har en stark akademisk
tradition. För många ST-läkare kan arbetet i nätverket ge material till det obligatoriska
vetenskapliga arbetet. Svensk obstetrik och gynekologi kan synas mer genom att studierna
presenteras på internationella kongresser och publiceras i välmeriterade vetenskapliga tidskrifter.
Spana efter SNAKS logga i olika sammanhang!

SFOG riktlinjer
SFOG-riktlinjer utgör evidensbaserade rekommendationer för handläggning av medicinska
tillstånd som SFOGs styrelse bedömt som angelägna att ha gemensamma riktlinjer för.
Under 2016 publicerades följande riktlinjer på hemsidan:
Induktion av förlossning (slutlig version)
Behandling av oförklarade missfall (preliminär version)

Årsberättelse för Mödrahälsovårdsöverläkargruppen (mhölgruppen)
Sedan den 14 Mars 2016 är Caroline Lilliecreutz, Centrala + Västra Östergötland ordförande och
Anna Bäckström, Västernorrland sekreterare
Mhöl-gruppen har deltagit i två nationella möten under året, varav en traditionsenligt tillsammans
med samordningsbarnmorskorna. På de nationella mötena är uppslutningen av
mödrahälsovårdsöverläkare och samordningsbarnmorskor mycket hög.
Uppdateringen av ARG-rapport 59, som betraktas som ett nationellt styrdokument bland annat i
samband med beställning av mödrahälsovård, har slutförts. Det sista redaktionella arbetet har
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gjorts av SFOG tillsammans med ARGUS. I oktober togs dock ett beslut på det nationella
mhölmötet att påbörja ett arbete för att se om en rikshandbok för mödrahälsovård motsvarande
den som finns för barnahälsovården skulle kunna startas. Ordförande skrev en förfrågan till
SFOGs styrelse som gav mandat att arbeta vidare på frågan även svenska barnmorskeförbundet
har ställt sig positiva. Arbetet med att skriva till INERAs styrelse för att initiera ett sådant arbete
pågår.
Rutinkollen, ett verktyg för att öka patientsäkerheten inom mödrahälsovården genom att på ett
systematiskt sätt granska journaler i samarbete med LÖF och SKL, är redo att testas.
Riskbedömning av graviditeten måste göras på mödrahälsovården för att kunna använda
rutinkollen något som arbetas vidare med.
Revidering av SFOGs riktlinjer kring tyreoideasjukdom under graviditet har påbörjats under
hösten 2016. Mödrahälsovårdsgruppen har varit representerade i det arbetet.
1177 bjöds in till det nationella höst mhölmötet i syfte att få till en bra dialog kring vilka texter
som publiceras och vem som är granskare av texterna på sajten.
Under SFOGveckan veckan genomförde mhölgruppen att eget symposium om Mödrahälsovård
genom tiderna. Symposiet var välbesökt med bra diskussioner kring läkarens inblandning i
framtidens mödrahälsovård med alltmer mer komplicerade graviditeter.
Bland frågor som varit i fokus under 2016: Kemikalier och graviditet, MRSA screening,
Behandling av förlossningsrädsla, Minskade fosterrörelser (Kunskapsstödet från Sos är
publicerat), Zika virus, Socialstyrelsens riktlinjer för Graviditetsdiabetes, Riskberäkning att
insjukna i preeklampsi, , RCCs nya riktlinjer för cevixcancerscreening, Ultraljud vid sen
inskrivning, Näringsterapi under graviditet, Gravida flyktingar.

Sveriges Privatgynekologer
Vid årets utbildningsresa till Mallorca i september var vi ca 60 gynekologer, som ägnade två
dagar åt intressanta föreläsningar och livliga diskussioner kring aktuella ämnen.
Överläkare Lena Moegelin, specialist i gynekologi och psykiatri, Gynekologiska HBT
mottagningen Södersjukhuset, föreläste om aktuella HBTQ-frågor.
Överläkare Elisabeth Lidbrink, onkologiska kliniken Radiumhemmet, redogjorde för olika former
av bröstcancer och aktuella behandlingsmetoder.
Med Dr Pia Saldeen, Nordic IVF Center, Limhamn, föreläste om ovulationsinduktion.
Docent Folke Flam, GynStockholm, föreläste om olika hysterektomi-metoder.
Vår vetenskapliga rådgivare Docent Lena Marions, bidrog åter med nyheter inom reproduktiv
hälsa och antikonception, samt endometrios.
I pauserna, över lunch eller middag, skedde som vanligt ett stort utbyte kollegor emellan och när
vetenskapen var avklarad hölls årsmötet.
Teresia Ondrasek invaldes i styrelsen som sekreterare efter avgående Jennie Stolt.
Ilona Barnard omvaldes som ordförande. Johanna Andersson fortsätter som webmaster och
Katarina Johansson som kassör.
Till ny vetenskaplig rådgivare valdes Med Dr Karin Bergmark, efter Lena Marions, som valt att
avgå.
Resegruppen består i år av Katarina Johansson och Ilona Barnard.
Eva-Britt Tågsjö är vår representant i Svenska Privatläkarföreningen.
Margareta Westerlind är vår representant i Vårdvalsgruppen i Stockholm.

På årsmötet diskuterades bland annat rapporter från SPLF (diskussioner med SKL om
vidareutveckling av taxan) samt från vårdvalsgruppen (bl a att mottagningar där en läkare arbetar
ensam endast får dispens till 2019).
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Under året har styrelsen haft åtta telefonmöten. För närvarande har föreningen ett knappt nittiotal
betalande medlemmar.

Gruppen för Öppenvårdsgynekologi
(har inte avgett någon rapport)

OGU
OGU har under 2016 arbetat intensivt med årets OGU-enkät. Huvudfokus låg förutom på
utbildningsmiljö, också på kirurgisk träning och forskning. Resultaten finns publicerade i
Medlemsbladet (MB) nr 4 och 5.
För att ytterligare lyfta frågan kring forskning arrangerade vi föreningssymposiet under SFOGveckan 2016 i Örebro, på temat fler läkare till forskning. En fortsatt dialog pågår med SFOGs
Utbildningsnämnd kring hur vi ska få fler ST-läkare intresserade av forskning. I detta ingår också
arbetet med vilka krav det ska finnas på våra ST-arbeten i framtiden.
I tillägg till ovan nämnda symposium kring forskning, arrangerade OGU också en kurs i STI
under SFOG-veckan 2016 i Örebro, samt deltog genom sin lokala representant i vetenskapliga
kommittén som lade programmet för veckan. Vi deltar också med en representant i gruppen som
planerar SFOG-veckan 2017 i Stockholm.
Vi har också fortsatt att arbeta med vår andra huvudfråga kring kirurgisk träning. OGU har varit
drivande för den nya ST-kursen "Kirurgisk teknik för blivande gynekologer". Vi har fortsatt att
lobba för strukturerad kirurgisk träning samt försökt sprida det nya kirurgiska appendixet till
Utbildningsnämndens checklistor som publicerades på vår hemsida hösten 2016.
Vi försöker att summera vår verksamhet i varje nummer av MB, annonserar för bla kommande
utbyten, konferenser och stipendier, samt tar in referat från bla nationella möten, utbyten och STexamen. Vi strävar också efter att ha en fullt uppdaterad hemsida och en levande Facebook-sida.
Årets OGU-dagar har framgångsrikt genomförts i Malmö på temat Vulva med nästan 100
deltagande ST-läkare från hela landet. Arbete pågår med OGU-dagarna 2017 i Helsingborg, samt
OGU-dagarna 2018 i Hudiksvall.
OGUs ordförande Paulina Arntyr Hellgren har representerat oss i SFOGs styrelse samt på årets
verksamhetsmöten.
Vi har också två representanter i Utbildningsnämnden. Dessa har deltagit i arbetet med att planera
och genomföra ST-examen, samt med arbetet att ta fram det nya ST-kurspaketet.
Vi har en representant i SNAKS, en representant i styrgruppen för GynOp-registret, samt en
representant på möten med Svenskt Kirurgiskt Råd.
OGU deltar också i internationellt arbete genom representanter i vår nordiska (NFYOG)
respektive vår europeiska (ENTOG) systerförening. NFYOG har fortsatt arbetet med en
gemensam utbildningsbank om laparoskopisk träning. ENTOG arbetar för närvarande med att ta
fram ett konsensusdokument kring vad som bör ingå i specialistutbildningen i gynekologi och
obstetrik i ett försök att på sikt harmonisera specialistutbildningarna i Europa.
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Internationellt samarbete
NFOG
SFOGs ordförande har deltagit i NFOGs två styrelsemöten under året.
I juni 2016 genomförde NFOG sin kongress i Helsingfors. I samband med kongressen hölls
General Assembly vid vilken föreningen deltog med 5 delegater. *Lars Ladfors utsågs till
Webmaster för den kommande perioden.
FIGO
SFOG representerades på FIGOs general assembly i Vancouver oktober 2015 av Lars
Ladfors. Vid General Assembly, där SFOG hade fyra röster, valdes Seija Grenman från Finland
till vice-president, Margit Steinholt från valdes in i Executive Board. Sedan tidigare är Anette
Tønnes Pedersen från Danmark med i Executive Board. För första gången är det tre kollegor från
Norden med i FIGOs styrelse.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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Flerårsöversikt (tkr)

2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning

5 053

4 668

3 898

4 030

Resultat efter finansiella poster

1 210

57

-64

1 076

49

87

Soliditet (%)

90

Soliditeten har tillfälligtvis sjunkit kraftigt jämfört med föregående år. Detta beror på att en faktura rörande
85
SFOG veckan fakturerats till eventbyrån och faktura har också erhållits från eventbyrån. Dessa båda poster
som redovisas i posterna kundfordringar och leverantörsskulder påverkar nyckeltalet soliditet på grund av
att detta mått uttrycker situationen på en viss balansdag, i detta fall 31 december 2016. De båda fakturorna
”blåser upp” balansomslutningen i föreningen, och eftersom soliditeten utvisar eget kapital i förhållande till
balansomslutningen så minskar denna. De båda posterna regleras på nya året i januari och därefter återställs
soliditeten.
Förklaringen utöver reavinsten på 490 tkr avseende sålda värdepapper så är förbättringen hänförlig till
faktureringen av avgifter Utbildningsnämndens kurser.
Sedan minskade resultatet med inkuransnedskrivningen av varulager.

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årsstämma:
Beslutade bidrag

Balanserat

Årets

resultat

resultat

3 791 554

-95 452

3 696 102

-95 452

95 452

0

-15 000

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

3 681 102

-15 000
996 617

996 617

990 252

4 671 354

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
från föregående år överfört eget kapital

3 681 102

årets vinst

996 617
4 677 719

disponeras så att
i ny räkning överföres

Totalt

4 677 719

4 677 719
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
Tilläggsupplysningar
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2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

5 052 742
0

4 667 525
14 609

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

5 052 742

4 682 134

Rörelsekostnader
ARG-verksamhet

-512 724

-146 305

Medlemstidning

-258 470

-260 002

-2 522 724

-3 252 771

-1 053 239

-992 457

-4 904

-4 904

-4 352 061

-4 656 439

700 681

25 695

943

561

490 312

2 819

18 104

30 649

0

-2 423

509 359

31 606

1 210 040

57 301

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder

-30 000

-92 000

Summa bokslutsdispositioner

-30 000

-92 000

1 180 040

-34 699

-183 422

-60 753

996 617

-95 452

Resultaträkning

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Realisationsvinster och realisationsförluster
Utdelningar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2
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2016-12-31

2015-12-31

3

14 712
14 712

19 616
19 616

4

50 000
50 000

0
0

64 712

19 616

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror

41 000

447 622

Summa varulager

41 000

447 622

4 132 896

302 039

Övriga fordringar

171 240

166 419

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

382 129

91 007

Summa kortfristiga fordringar

4 686 265

559 465

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

3 390 904

3 007 332

Summa kortfristiga placeringar

3 390 904

3 007 332

Kassa och bank
Kassa och bank

1 762 064

1 169 283

Summa kassa och bank

1 762 064

1 169 283

Summa omsättningstillgångar

9 880 233

5 183 702

SUMMA TILLGÅNGAR

9 944 945

5 203 318

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
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2016-12-31

2015-12-31

Balanserat resultat
Beslutade bidrag
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

3 726 102
-45 000
996 617
4 671 354
4 671 354

3 806 554
-15 000
-95 452
3 696 102
3 696 102

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

1 062 000
1 062 000

1 032 000
1 032 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 334 220
183 422
99 139
588 444
4 201 591

137 219
0
13 082
324 915
475 216

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 944 945

5 203 318

Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdes princip. Upplupen ränta på placeringarna redovisas
som upplupen intäkt i balansräkningen.
Långfristiga värdepappersinnehav värderas kollektivt då syftet med placeringarnaär att uppnå
riskspridning.
Värdepapper, som är anläggsningstillgång, är upptagen till anskaffningsvärde minskat med eventuellt
erforderliga nedskrivningar, avseende bestående värdenedgångar.
Marknadsvärdering/Förmögenhetsberäkning
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde, och övriga tillgångar
upptagna till bokfört värde minskade med främmande skulder.
Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital (disponibla medel). Anslagen skuldföres vid
beslutstillfället.
Gåvor
Stiftelsen skall tillgodose sitt ändamål genom att bland annat delar av under senaste året tillkomna
gåvor/donationer disponeras för stipendier.

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi
Org.nr 845000-2905

16 (17)

Not 2 Medelantalet anställda
2016

2015

2

2

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

24 520
0

0
24 520

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

24 520

24 520

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-4 904
-4 904

0
-4 904

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 808

-4 904

14 712

19 616

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Bildande av koncernbolag

0
50 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 000

0

Utgående redovisat värde

50 000

0

Medelantalet anställda

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Utgående redovisat värde
Not 4 Andelar i koncernföretag

Under året har Föreningen Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi bildat SFOG Utveckling AB
(559076-6431) med syfte att bedriva utbildningsverksamhet.
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