
Minnesanteckningar förda vid FARG möte 

Fredag 3 maj 2013,10-15, Biblioteket plan 5,  

Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, S olna 

 

• Närvarande FARG:  Jan Brynhildsen, Kristina Gemzell Danielsson, Annika 

Gustavsson, Annika Johansson, Ann-Sofi Kullman, Arif Halimi, Karin Erlandsson, 

Catharina Zätterström, Elisabeth Stadberg, Elisabeth Westfelt, Eva Broberg, 

Gabriella Falk, Karin Boyer, Gunilla Sjöborg-Åkerren, Hanna Håkansson, Inga-

Wihman-Fröding, Jenny Varenhorst, Louise Thunell, Johanna Nyberg, Olle 

Frankman, Katarina Johnsson, Kicki Papikonomou, Mari Svanberg-Risberg, Susanne 

Rådahl,  Monica Johansson, , Ulrika Laurelii, Helena Kopp Kallner, Kristina Eliasson, 

Kristina Muller, Nicme ilia, Pasi, Sule Parmhed, Lena Nergaard, Izabella Jawad, 

Mariann Hansson, Ingrid Frisk, Anne-Charlotte Jonsson, Susanne Rådahl, Lena 

Marions, Kristina Elfgren, Andreas Madestam 

 

• Presentation av SKLs förslag angående Ungdomssubvention av preventivmedel - 

presentation av Lena Marions ordf TonARG 

Presentationen följdes av fortsatt diskussion. FARGs och TonARGsförslag och 

synunkter på SKLs förslag 

 

Lena 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  

 

FARG anser att: 

Subventionen ska gälla upp till 25 år med en egenav gift på högst 200kr och 

omfatta alla preparat. 

 

• Presentation av forskningsprojekt; Andreas Madestam , Docent i 

Nationalekonomi vid Stockholms Universitet  

 

Andreas Madestam presenterade en sammanfattning av sitt pågående 

forskningsprojekt; Hur påverkas kvinnors och deras barns hälsa i ett längre 

perspektiv av preventivmedelssubvention? Data från Sverige har använts till 

denna studie. Studien visar att inte bara de kvinnor som omfattas av 

preventivmedelssubventionen påverkas  (färre oönskade graviditeter, längre 

utbildning, något högre inkomst etc) utan även deras barn med avseende på 

perinatalperioden (färre prematurförlossningar, färre underviktiga barn etc) 

men också utbildning och betyg. Tillgång till effektiva preventivmedel genom 

subventioner ger en påtaglig individuell fördel men är också av stor betydelse 

ur ett samhällsekonomiskt och folkhälsoperspektiv. 

 

Presentationen följdes av en livlig diskussion. 

 



• Uppdatering av läkemedelsverkets riktlinjer angåend e antikonception  

LV har på initiativ av Viveca Odlind påbörjat en uppdatering av riktlinjerna angående 

antikonception. En första workshop angående innehållet hölls i april 2013. FARGs 

förslag har beaktats i detta arbete. Som ett komplement planeras en ARG rapport. ett 

första steg i detta arbete har tagits genom en: 

 

• Praktisk prev guide 

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. Broschyren har framställts med ekonomisk stöd av Bayer 

AG men de praktiska rekommendationerna är baserade på författarnas 

kollektiva uppfattning vilket är byggt på aktuell vetenskaplig evidens och 

beprövad erfarenhet.  

 

• Kvalitetsregister och preventivmedelsjournal. 

Catharina Zetterström rapporterade om det arbete hon lagt ner massor med 

energi på tillsammans med Anne-Charlotte Jonsson angående 

kvalitetsregister. Detta är kopplat till prevjournal.  Arbetet fortskrider med hopp 

om stöd från socialstyrelsen; LV mfl. 

 

• FARG- praktiska rekommendationer; Rapport från arbe tsgrupperna: 

 

• HIV Antikonception. Presentation av Kristina Elfgre n av förslag från 

arbetsgruppen. Förslaget bifogas minnesanteckningarna. Arbetsgruppen är 

tacksamma för feedback. Arbetsgrupp:: Susanne Rådal (FARG, samordnare), Joy 

Ellis (FARG, MÖL) Katarina Westling (infektion Huddinge), Kristina Elfgren.  

 

Flera Praktiska FARG riktlinjer/handläggnings PM finns nu på vår hemsida; 

 

• Hormonell antikonception och hereditet för bröstcancer,  

• Tips angående utglesning av DepoProvera,  

• Antikonception vid Gastric Bypass Karin Boyer (FARG, ansvarig), Elisabet 

Lindholm (FARG), Jenny Varenhorst (FARG)-rapporterad vid tidigare möte. 

• 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 vid föregående möte. 

 

Nya rekommendationer/ handläggningsprogram (pågåend e arbete):  

 

• 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. Ansvarig Louise Thunell 

 

• Kirurgi och Kombinerad hormonell AK: Helena Kopp Kallner (FARG),Roxana 

Aguilar . Kontakt ska tas med HemARG ( Eva Östlund (HEM-ARG)). 

 

• BMI och rek antikonception: Elisabet Lindholm (ansvarig) 

  

• Hereditet för arteriell trombos, inkl. migrän hos aktuell pat och antikonception: 

Mariann Hansson (FARG, MÖL Göteborg, ansvarig), Katrin Peiper (FARG), 

Samordning med HEM-ARG.  

 

• Pågående arbete: SFOGs riktlinjer för behandling av  spontanabort samt 

inducerad abort.  

Arbetsgruppen (Helena Kopp Kallner, Lena Marions, ordf och sekr) gick 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. 

SFOG consensus att misoprostol enligt rekommendation är en evidensbaserad, 

säker och effektiv behandling för förlossningsinduktion. Nationella och lokala 

guidelines borde vara ett krav från sfog. Se skrivelse på hemsidan.  

Det kan påpekas att vid användning för behandling av missed abortion, inkmplett 

abort är korrekt diagnos avgörande. Felaktig diagnos förväxlas ofta av journalister 

med oönskade effekter av misoprostol. 

 

• Medabon, mifepriston - Upphandling- påminnelse  

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 

 

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  

 

• Sektionen för Obstetrik och Gynekologi genom Stockholms läkaresällskap anordnar ett 

heldags program vid årets medicinska riksstämma den 5.12 eller 6.12 på Stockholms 

Waterfront. Tanken har varit att skapa ett "Vinterns Almedalen". Under förmiddagen hålls 

symposiet Vad har hänt med den Svenska Modellen - Aktuella SRHR frågor" Under 

eftermiddagen fortsätter vi med två debatter med tema "samkönade äktenskap" och 

"surrogatmödraskap". Debatterna sker i samarbete med andra sektioner. Parallellt med 

detta anordnas en SK kurs inom antikonception för ST läkare inom Ob/Gyn och 

allmänmedicin. 

 

• Global ESC möte i Köpenhamn 22-25 maj, 2013.(Sverige har en styrelsemedlem(KGD, 

som också är vice president) 

 

• FIAPAC Ljubljana Okt,2014. Hoppas på många svenska deltagare. Sverige har forts två 

styrelsemedlemmar (KGemzellD, President och Ingrid Sääv) Ett första utskick bifogas. 

 

• NFOG 2014 Full fart vad gäller planering för nästa års möte som hålls på Stockholm 

Waterfront 

 

• FARG kurs i inducerad abort teori samt teoretisk kurs i ultraljudsdiagnostik  har hållits 

under våren. Uppskattade kurser med högt söktryck.  

 

• FARGS hemsida 

Aktuella publikationer läggs ut på hemsidan. Lämna gärna förslag. 

Meddela kontaktinfo till vår webmaster Roxana Aguilar om ni önskar finnas på 

medlemslistan på hemsidan 

 



• ECEC 

Ett europeiskt consortium för emergency contraception bildades under 2012. Det är 

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

samband med ESC i Aten.  

 

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

för hemsidan (se också ovan) 

 

Nästa möte: Fredag den 29.11, 2013, Kvinnokliniken,  Karolinska, Solna. Rydbergska 

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

programpunkter till nästa möte 

 

Vårhälsningar 

 

Jan Brynhildsen, ordf FARG 

Kristina Gemzell Danielsson, sekr FARG 

 

 

BIlagor:  

• Praktiska riktlinjer för antikonception vid HIV smi tta för synpunkter till författarna 

 

• Skrivelse från endokrinARG angående sammanställningen om "naturligt 

progesteron" för kännedom från Elisabeth Stadberg och endokrin ARG. Elisabeth 

skriver: Vår sammanställning från LUPP/ Klin.Farmakologi Göteborg ligger i mitten 

av dokumentet med jag bifogar det även separat! Vivieka Odlind har sett vårt 

svar och det är inskickat för publicering på "Drugline". Somriga hälsningar från ett 

vårgrönt Göteborg!  

Elisabeth Stadberg, Koordinator för RMR Läkemedel och REKlistan 

Läkemedelsenheten SU / Klinisk Farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 

• FIAPAC 2014, Ljubljana  


