Ansökan om godkännande av Åre som plats OGU-dagar 15-16 april 2013
OGU, Obstetriker och gynekologer under utbildning, är SFOG:s (Svensk förening för
obstetrik och gynekologi) underavdelning för icke-specialister. Varje år ordnar OGU två
sammanhängande dagar för seminarier, föreläsningar och gruppundervisning inom ett aktuellt
område inom specialiteten. Arrangörsorten alternerar, 2012 hölls arrangemanget i Göteborg,
och 2013 har turen kommit till Åre/Östersund.
Deltagandet vid OGU-dagarna är internationellt. Inbjudan går ut till alla de nordiska
föreningarna för icke-specialister inom obstetrik och gynekologi, och föreläsarna är, beroende
på ämne, i större eller mindre omfattning internationella. Deltagarantalet ligger årligen mellan
100-120 läkare, huvudsakligen från Sverige, men med stadigt ökande nordiskt deltagande.
Det är därför av stor vikt med goda kommunikationer för resande inom Norden, och i år också
Storbritannien, där flera föreläsare inom ett av huvudämnena är verksamma.
Östersunds kvinnoklinik är sedan många år tillbaka medarrangör till Mittnordiskt
gynekologiskt möte i Åre, vilket arrangerats vartannat år. 2013 görs ett uppehåll med detta
arrangemang, till förmån för OGU-dagarna. I likhet med Mittnordenmötet har OGU-dagarna
ett omfattande föreläsningsprogram, där föreläsningar varvas med seminarier och work-shops
under två heldagar. Årets huvudämnen är ”Interkurrent sjukdom under graviditet” samt
”Palliation”. De föreslagna föreläsarna är från Umeå, Stockholm, Danmark och
Storbritannien. Under OGU-dagarna hålls också OGU:s årsmöte, till vilket samtliga
medlemmar i landet kallas.
Vi i läkargruppen på Kvinnokliniken i Östersund anser, som arrangör av OGU-dagarna 2013,
att Åre, trots dess rykte som populär skidort, bör godkännas som plats för arrangemanget.
Skälen till detta sammanfaller i princip med kriterierna för arrangemanget av ovannämnda
Mittnordenmöte. OGU-dagarna har dock betydligt fler deltagare, vilket ställer ännu högre
krav på val av plats, och vi anser att Åre utgör den enda ort i området som uppfyller dessa:
Främst utgör den geografiska belägenheten, framför allt närheten till Trondheims
internationella flygplats, med direktlinjer till Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik
och flera orter i Storbritannien, en möjlighet att erbjuda bra kommunikationer även för de i
flera fall tidspressade föreläsarna, och de nordiska deltagarna. Åre erbjuder också flera
lämpliga konferensanläggningar, som kan erbjuda boende, utställningshallar, seminarierum
och föreläsningsmöjligheter inom samma anläggning. Därmed kan programmet göras
betydligt mer sammanhållet, utan alltför mycket tid som går till spillo för förflyttningar och
andra praktiska delar av arrangemanget, och den mycket viktiga möjligheten till nätverkande
maximeras. Utvärderingar av de tidigare mötena har tydligt visat, att deltagarna skattar detta
som det kanske viktigaste kriteriet för ett lyckat möte. Arrangemanget har också ett späckat
vetenskapligt program (se bilaga), vilket också motiverar ett minimum av tid som inte
används effektivt. I Östersund är urvalet av möjliga konferensarrangörer begränsat, och här
finns inga anläggningar som kan erbjuda samma möjligheter till så stora sällskap som detta
gäller. Det kvalitativa innehållet under dagarna skulle därför av praktiska skäl begränsas om
dagarna arrangeras i Östersund. Slutligen hålls inte dagarna under högsäsong, vilket innebär
att budgeten för arrangemanget kan begränsas och anmälningsavgiften därmed hållas låg,
vilket har stor betydelse för att bibehålla deltagarantalet på nuvarande höga nivå.
Sammantaget menar vi att ovanstående argument ger fullgoda skäl för LIFs Compliance
Officer att godkänna Åre som ort för nästa års OGU-dagar.
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