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1. Välkomna- presentation av närvarande 

2. Presentation av abortdagen av Catharina Zetterström. Abortdagen blir 18 september på 

Sveavägen ABF-huset kl 8-16. Christian Fiala skall tala om samvetsklausuler. Även en 

journalist skall tala om abortmotståndet i de värdekonservativa partierna. RFSU skall vara 

med på en hörna. Inga-Maj Andersson skall tala om kvinnors och personalens upplevelser 

samt Roxana Aguilera om fetal awareness.  Kristina Gemzell och Helena Kopp Kallner 

kommer också att delta. 

3. Kristina rapporterar att hon skall delta i möte om kvalitetesregister i abortvården med 

politiker. 

4. Catharina Z rapporterar att Aleris lagt ner verksamheten i Täby, Sabbatsberg och Handen. 

Capio i Globen och Kista lägger också ner hela verksamheten vilket påverkar 

abortverksamheten. Ersättningen för medicinska aborter skall sänkas. 

5. Kristina rapporterar att man i Frankrike slopar den obligatoriska väntetiden för abort vilket är 

välkommet. 

6. Angående förskrivning av preventivmedel till unga. Man har beslutat att man skall skiva SIC! 

Alt OBS! på alla läkemedel till unga som ej är registrerade för att användas unga under 18 åå. 

(sedan mötet har tillkommit nya uppgifter-vg se FARG-utskick på mailen och utlagt dokumnet 

på FARGs hemsida under SFOG)  

7. Generika till Yasmin Mediana innehåller sojalecitin och är man kraftigt jordnötsallergisk kan 

detta påverka. Catharina Z har en lista på prev och generika som bifogas protokollet men 

man måste observera att subventionen är den som gäller i Stockholm Läns Landsting. Viktigt 

att man kommer överens om att skriva ”får ej bytas ut” om patienten bara vill ha det man 

skriver ut. 

8. Rapport från möte med TLV när man pratade om att se över ungdomssubventionen.  Det 

diskuteras mycket kring vilket PI man skall värdera- det perfekta eller typiska. Även 

betydelsen av olika administrationsvägar och positiva hälsoeffekter har diskuterats. 

Diskussionen fortgår men inget är avgjort. Cerazette har återingått i subventionen. Magnus 

Thyberg är chef på läkedelsenheten och arbetar med detta. 

9. TLV har hört av sig och önskar en barnmorska och gynekolog i vetenskapligt råd. BM-

förbundet har nominerat Ingela Lindh och SFOG Jan Brynhildsen. 

10. Diskussion kring Norrbottens sänkning av aborttalen. Man har gratis prev till alla under 26 år. 

Man har också utbildat personal och skrivit om guidelines till att förespråka LARC.  Detta har 



lett till en sänkning av abortalen med hälften. Man arbetar nu med att analysera resultaten 

fullständigt.  

11. Diskussion kring vem som är Apotekens tillsynsmyndighet då man upplever allt större 

problem med att Apoteken ger konstiga råd och ändrar ordinationer. Läkemedelsverket är 

Apotekens tillsynsenhet. Svårt att veta hur man skall gå vidare med detta och vem man skall 

vända sig till. I nuläget kan man bara kontakta det lokala Apoteket vilket dock är viktigt att 

man gör. Marie Svanberg Risberg meddelar att IVO är ansvariga för att Apoteken sköter sin 

rådgivning. 

12. Information om att vi planerar att göra en europeisk CHOICE-studie med Bayers stöd med 

strukturerad rådgivning med betoning på effektivitet och nöjdhet i syfte att få upp LARC-

användning. Tanken är att utbilda personal och sedan använda informationsmaterialet och 

utvärdera nöjdhet hos personal och kvinnor och även mängden förskriven LARC. 

Förhoppningen är att projektet skall leda till kraftigt ökad förskrivning av LARC med 

bibehållen nöjdhet eller ökad nöjdhet hos kvinnor. 

13. Kopparförgiftning. Presenterades förslag till skrivelse angående detta. Bifogas protokollet. 

Den ligger utlagd på FARGs hemsida på SFOG. Sammanfattningsvis har studier gjorts som 

visar att det kroppsliga upptaget av Koppar till blodet är mindre än det man får i sig genom 

en balanserad kost. 

14. Diskuterades svårigheten i att nå fram med information kring vad som eg är gröna 

preventivmedel. Det finns en bra föreläsning på ESCs hemsida om detta. Kortfattat är Mirena 

det grönaste preventivmedlet pga liten resursåtgång och lång användningstid samt ringa 

”utsläpp” av hormoner i naturen och låg användning av mensskydd. 

15. Carina Zetterberg presenterade arbetet med den nationella och gemensamma abort- och 

preventivmedelsjournalen. Utgångspunkten har varit den abortjournal som man gjorde i 

Örebro. Carina förevisade journalen. Flera bra synpunkter kom fram och ändrades i journalen 

vid sittande möte. Vi ska försöka skicka ut excelfilerna till FARGs medlemmar innan vi skriver 

kod. Hur det skall finansieras med inkorporering i journalsystem är inte klart. 

16. Kristina Gemzell rapporterade delresultat från Quickstart-studie med Nexplanon vid 

Mifegyneintag. Totalt 560 patienter skall rekryteras. Över 300 var rekryterade i november. 

Studien visar ingen försämring i effekt av medicinska aborten. Totalt 8,6% av patienterna har 

gjort någon kirurgisk intervention inom 1 månad efter aborten.  

17. Helena Kopp Kallner föredrog en telefonenkät på 1000 kvinnor ang preventivmedel och 

oönskade graviditeter. Totalt 8,6% av kvinnor som skulle behöva använda preventivmedel i 

Sverige väljer att inte göra det. Detta är högre andel än i andra Västeuropeiska länder. 

Dessutom använder kvinnor i Sverige i högre utsträckning mindre effektiva metoder. Studien 

kommer att publicerad i Plos One. 

18. Rapport ang arbete med ARG-rapporten. Pga hög arbetsbelastning har inget internat kunnat 

genomföras under våern 2015. Vi planererar ett internat hösten 2015. 

19. Info om kongresser: ESC 6-7 maj 2016 i Basel, I oktober 2016 är det FIAPAC 

20. Information om 2 st observationsstudier angående Jaydess och Zoely. Studierna är en 

förutsättning för läkemedlens godkännande av Europeiska Läkemedelsmyndigheten. 

Studierna finansieras av Bayer och MSD och görs av ZEG- som är ett fristående 

forskningsinstitut. De har i sin tur uppdragit åt GfK Healthcare att utföra studien i Sverige. 

21. Från och med april blir EllaOne receptfritt i Sverige. 



Nästa möte blir 13 november i Rydbergska rummet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  
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