
 
 

Till landets alla verksamhetschefer angående SFOG-veckan 2022 
 

 

Effekterna av pandemin har ju avtagit betydligt och förhoppningsvis kommer det dröja innan 
nästa våg kommer och vi har tillsammans med organisationskommittén, Elizabeth Nedstrand 
och Marie Blomberg i Linköping, beslutat hålla SFOG-veckan som fysiskt möte. Det kommer även 
att vara en streamad digital utsändning och möjlighet att ta del av de vetenskapliga delarna av 
programmet i efterhand under 2 månader på samma sätt som 2021. 

Mötet är planerat 29/8 till 1/9 och vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt väljer att 
komma för att träffas för vetenskapligt och socialt utbyte på det trevliga sätt som vi brukat 
under många tidigare SFOG-veckor. Vi vet däremot inte vilka regler de olika regionerna kommer 
att ha angående resor och därför har vi som förra året beslutat att ha ett enhetspris per klinik 
baserat på antalet anställda läkare enligt Årsrapporten 2020 (se tabell nedan). Vi har justerat 
ned priset jämfört med förra året. I den kostnaden ingår möjlighet att skicka så många deltagare 
man önskar till mötet, direktuppkoppling för de som inte kan resa, men också möjlighet att ta 
del av materialet i efterhand. 

För de som deltar på plats är måltider och kaffe under själva konferensdagarna, samt Get-
together 29/8 inkluderat i klinikkostnaden. Det kommer däremot att vara en individuell avgift 
för OGU-kvällen 30/8 (250 kr) samt banketten 31/8 (500 kr).  

Antal anställda läkare Pris för hela konferensen 

<10 10000 

10-19 20000 

20-29 30000 

30-39 40000 

40-49 50000 

50-59 60000 

60-69 70000 

70-79 80000 

80-89 90000 

90- 100000 
 

Jag vill understryka att SFOG inte har för avsikt att generera någon vinst utan denna beräkning 
innebär enbart täckning av budgeterade kostnader. Detta upplägg innebär att ni kan skicka så 
många deltagare som ni önskar samt att alla på er klinik kan vara med och lyssna under dessa 
dagar – inte bara läkarna utan även sjuksköterskor, barnmorskor och annan personal.  

Programmet finns på https://www.sfogveckan.se 

Verksamhetsmötet kommer vara helt digital 2/9. 

 

Varmt välkomna till SFOG-veckan 2022 i Linköping! 

 

Michael Algovik 
Ordförande 
michael.algovik@sfog.se 


