
Minnesanteckningar förda vid FARG möte 

Fredag 14 december 2012,10-15, Rydbergska rummet,  

Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, S olna 

 

• Närvarande FARG:  Jan Brynhildsen, Kristina Gemzell Danielsson, Anne-Charlotte 
Jonsson, Ilia Aicme, Annika Johansson, Annika Taube, Karin Erlandsson, Catharina 
Zätterström, Elsiabeth Nordlander, Elsiabeth Lillierehn, Karin Boyer, , Elisabeth 
Westfelt, Eva Broberg, Eva Wirfeldt, Febe Blohm, Ann-Sofi Kullman-Östlund,Gunilla 
Sjöborg-Åkerren, Helene Engström, Ingrid Almskog, Jenny Varenhorst, Louise 
Thunell, Olle Frankman, Katarina Johnsson,  Martina Frank, Kicki Papikonomou, 
Kathrine Peiper, Mari Svanberg-Risberg, Roxanna Aguilar, Sara Hogmark, Marianne 
Hansson, Susanne Rådahl,  Monica Johansson, , Ulrika Laurelii, Annika Johansson, 
Helena Kopp Kallner, Inga Wihman-Froding, Hanne Fjellvang, Annika Gustavsson, 
Ann-sofie Kullman, Birgitta Obasi, Afri Halimi , Maria Kloow, Elisabeth Epstein 
 

• Presentation av Studie vid Karolinska, Helena Kopp Kallner, MD, PhD. Task 
sharing vid medicinsk abort  
Helena Kopp Kallner presenterade en sammanfattning av sin avhandling; "Increasing 
access to medical abortion" som försvarades den 7.12,12 med Prof Allan Templeton , 
Aberdeen som opponent. Helena fokuserade framförallt på resultaten från delstudie 
fyra som är en RCT angående medicinsk abortbehandling utförd av barnmorska eller 
läkare. Studien visade att båda grupperna kunde tillhandahålla behandlingen utan 
skillnader i effektivitet eller säkerhet. Barnmorskor skrev ut LARCs i högre 
utsträckning. På frågan vilken kategori man skulle föredra att behandlas av vid 
framtida behov av en abort svarade en majoritet att det var egalt men fler skulle 
föredra att träffa en barnmorska. 
Efter presentationen följde en: 
 

• Presentation av Ultraljudskurs för personal inom ab ortvården, samarbete 
UltraARG, av Elisabeth Epstein .  
Bakgrund: 2007 fick FARG sfog's uppdrag att anordna en utbildning inom abortvård 
med fokus på medicinsk abort. Eftersom socialstyrelsen rekommenderar ett ökat 
deltagande av barnmorskor i denna vård ställs också krav på utbildning för att kunna 
följa riktlinjerna. Som ett första steg anordnades en teoretisk FARG kurs som våren 
2013 kommer att gå för 4e gången. Ytterligare en kurs angående praktisk 
ultraljudsdiagnostik planerades men har inte utannonserats förrän 2012. Kursen 
kommer nu att gå med 16 deltagare i februari 2013.Elisabeth gick igenom 
utbildningens mål och innehåll.  

 
Krav för FARG certifikat: 

– Godkänd kurs med Godkänd tenta,  
– Godkänd examination av handledare  
– Godkänd logg-bok av kursledningen  
– Certifikat erhålls av kursledningen när alla moment är klara 

 
Efter dessa två presentationer följde  diskussion i smågrupper och därpå en 
gemensam diskussion med förslag till sfog enligt förljande: 
 
Organisation av abortvården vid medicinsk abort han dlagd av barnmorska   
 
Krav på individen 

o Endast certifierade BM med praktisk och teoretisk utbildning i abortvård (dvs. 
kunskap om gällande lagar, förordningar och riktlinjer) 



o BM med tidigare erfarenhet av abortvård 
 

Krav på verksamheten 
• Friska Kvinnor  
• Graviditet upp till v 9+0 
• Läkare på plats som kan tillkallas för omgående (patienten i gynstolen) 

konsultation 
 

• Rapporter  
• Ordf rapporterade från Hearing anordnad av TonARG 12.11 angående 

Ungdomssubvention av preventivmedel samt Rapport från möte med SKL. SKLs 
förslag är att rekommendera en subvention som omfattar TLV listade läkemedel för 
kvinnor upp tom 24.99 års ålder.  

• Inga ansökningar har godkänts av TLV som bildades 2002 och inkluderar de preparat 
som redan omfattades av högkostnadsskyddet. Ett exempel på ett nytt 
preventivmedel med uppenbara fördelar med avseende på följsamhet mm har 
avslagits. 

• Preparat med TLV subvention: 
 

Preparat   Godkännandeår   

Neovletta generika  2011 (1975)  

Orthonett novum  1976  

Depo-Provera  1976  

Trionetta/Trinordiol  1981  

Trinovum  1986  

Mirena  1992  

Nexplanon  2000  

Cilest  2000  

 
 

 
• Uppdatering av läkemedelsverkets riktlinjer angåend e antikonception  

LV har påbörjat en uppdatering av riktlinjerna angående antikonception. En workshop 
planeras till april 2013. LV önskar förslag från FARG angående 
revidering/uppdatering. Detta diskuterades i grupper samt efterföljande gemensam 
diskussion. Följande förslag framfördes: 
 



• Önskemål om en tydlig uppställning/presentation med länkar till 
bakgrundsdokumentation 

• Avsnitt angående positiva hälsoeffekter 
• "The Double Dutch, LARCS.. 
• Avsnitt angående generika 
• Tabeller enligt t.ex. WHOs modell (eller RCOG/ACOG) 
• Tabell med typisk och teoretisk effektivitet (Trussel) 
• Inkludera rekommendationer/effekter på  libido/dyspareuni/mentala 

biverkningar 
• Quickstart, longcycle 
• Rekommendationer för läkare respektive barnmorska 
• Antikonception vid olika åldrar inkl äldre kvinnor 
• DVT nys studier inkl risk vidstart, restart, byte 
• trombosprofylax vs.utsättande vid operation/immobilisering 
• Antikonception postpartum för kvinnor som inte ammar 
• Antikonception vid olika sjukdomstillstånd som gör en välplanerad graviditet 

extra angeläget (tex HIV, folacin vid EP.Korrigera /uppdatera ang EP 
• Blodtryckskontroll/ behov av uppföljning.när? 
• Nya metoder: ellaOne, E2-piller, Jaydess, barriär.. 
• Betydelse av regim och gestagen för effektivitet 

 
 
 

• Praktisk prev guide/ ARG-rapport 
En arbetsgrupp har bildats för att ta fram en praktisk preventivmedelsguide för den 
kliniska vardagen. Detta arbete planeras utgöra en grund till den ARG rapport som 
tidigare beslutats om. 
 

• FARG- praktiska guidelines/ rekommendationer; Rappo rt från arbetsgrupperna 
Praktiska FARG riktlinjer/handläggningHormonell antikonception och hereditet för 

bröstcancer FARG PM finns på vår hemsida liksom tips angående utglesning av 

DepoProvera 

 

Nya handläggningsprogram (pågående arbete):  
• HIV Antikonception: Susanne Rådal (FARG, samordnare), Joy Ellis (FARG, MÖL) 

Föreslås kontakt med; Katarina Westling (infektion Huddinge), Kristina Elfgren, 
 

• Epilepsi, Antikonception: PM finns i Linköping (Janne Brynhildsen) och i Göteborg 
(Kristina Malmgren/Anna Edelvik neurologer i Göteborg och Joy Ellis). Ett förslag 
har påbörjats i samarbete med KGD. Ansvarig Louise Thunell 
 

• Kirurgi och Kombinerad hormonell AK: Helena Kopp Kallner (FARG),Roxana 
Aguilar . Kontakt ska tas med HemARG ( Eva Östlund (HEM-ARG)). 
 

• Gastric Bypass Antikonception: Karin Boyer (FARG, ansvarig), Elisabet Lindholm 
(FARG), Jenny Varenhorst (FARG)-rapporterad vid tidigare möte.SKa läggas upp 
på hemsidan 
 

• BMI och rek antikonception: Elisabet Lindholm (ansvarig) 
  



• Hereditet för arteriell trombos, inkl. migrän hos aktuell pat och antikonception: 
Mariann Hansson (FARG, MÖL Göteborg, ansarig), Katrin Peiper (FARG), 
Samordning med HEM-ARG 
 

• Inflammatoriska tarmsjukdomar och antikonception: Katarina Johansson (FARG) 
ansvarig, Jenny Varenhorst (FARG), samordning med HEM-ARG. 
Katarina Johansson presenterade ett förslag till PM angående antikonception vid 
inflammatorisk tarmsjukdom 

 
 

• SFOGs riktlinjer för behandling av spontanabort sam t inducerad abort.  
Arbetsgruppen (Helena Kopp Kallner, Lena Marions, ordf och sekr) kommer att 
genomgå SBUs utbildning för att arbeta enligt GRADE i februari 2013 
 

• Aktuell debatt: misoprostol för användning inom obs tetrik och gynekologi 
Under året har Kaliber vid upprepade tillfällen get en vinklad bild av 
misoprostolanvändning off label framförallt vid missfall samt förlossningsinduktion. Ett 
möte anordnades i form av läkaresällskapets tisdagssammankomst den 4.12 då 
Viveca Odlind presenterade SBUs genomgång av misoprostol vid 
förlossningsinduktion samt läkemedelsverkets analys av misoprostol i lösning för 
peroral användning. K GemzellD gav en översikt av WHOs och FIGOs nyligen 
uppdaterade, gemensamma riktlinjer (för mer info se www.misoprostol.org) samt 
information angående "off label" användning. Consensus att misoprostol enligt 
rekommendation är en evidensbaserad, säker och effektiv behandling för 
förlossningsinduktion. Nationella och lokala guidelines borde vara ett krav från sfog. 
Mötet finns inspelat på www.sfog.se 
Misoprostol guidelines i fickformat delades ut vid figo samt fiapac konferenserna 

 
• Medabon, mifepriston - Upphandling  
Information kring Medabon som godkändes av EMA våren 2012. För upphandling av 
detta kombinationspreparat gäller att riktlinjer för upphandling av kombinationsprodukten 
görs möjlig. Viktigt att informera lokala läkemedelskommitteer angående detta. Se bif 
skrivelse från sfog. 
 
• Utveckling av datajournalsystem för kvalitetssäkrin g inom Reproduktiv Hälsa -  
Bildarkiv , länkar och Prev-Net. Utbildning och fall på nätet.  
På grund av tidsbrits skjuts dessa punkter till nästa möte 
 

Information och rapporter  
• NFOG, Bergen juni 2012. Som vanligt få svenskar. Fokus på obstetrik men även global 

reproduktiv hälsa. Närvara av FIGOs president. Nästa NFOG 2014 i Stockholm. 
• Figo  2012 Rom, okt med val av president elekt från Indien samt ny styrelse. 
• FIAPAC Edinburgh Okt,2012. Presentation av de nya WHO guidelines angående 

abortbehandling Många lysande talare och aktiva deltagare interaktiva sessioner. Kul 
med många svenska deltagare. Sverige har forts två styrelsemedlemmar (KGemzellD, 
President och Ingrid Sääv) 

• ESC, Aten. Fokus på myter inom antikonception. Global ESC möte i Köpenhamn 22-25 
maj, 2013.Sverige har en styrelsemedlem(KGD, valdes till vice president,  

• FARG I o II har hållits under hösten Uppskattade kurser med fortsatt högt söktryck med 
långa reservlistor. Stöd av mds och Bayer. Inbjuden internationell auktoritet Jurgen 
Dinger (FARG II) 

 



• FARGS hemsida 

Aktuella publikationer läggs ut på hemsidan. Lämna gärna förslag. 

Meddela kontaktinfo till vår webmaster om ni önskar finnas på medlemslistan på 

hemsidan 

 

 

• ECEC 

Ett europeiskt consortium för emergency contraception har precis startats. Det är 

fristående från men länkat till det internatinella consortiet.ICEC. Lansering skedde i 

samband med ESC i Aten.  

 

Web master!! Hör gärna av er till Roxana Aguilar vår webmaster med ideer 

för hemsidan (se också ovan) 

 

Nästa möte: Fredag den 3.5, 2013, Kvinnokliniken, K arolinska, Solna. Rydbergska 

rummet i elevhemmet (H2:00). Ordf/sekr tar också ta cksamt emot förslag på 

programpunkter till nästa möte 

 

GOD JUL O GOTT NYTT ÅR 

 

Jan Brynhildsen, ordf 

Kristina Gemzell Danielsson, sekr 

 

BIlagor: Skrivelse ang Medabon  


