
Protokoll FARG möte 7/5-2021 
 
 

 
Helena och så småningom även Ingrid hälsar välkomna. I FARG mötet deltar som mest 119 

FARG-medlemmar samtidigt. Fantastiskt roligt att se så många gamla och nya FARG-vänner! 

 

Helena Hognert ger en presentation angående abort under Covid – Statistik 

Presentationen bifogas protokollet.  

 

Isabella, Niklas, Helena, Kristina presenterar LOWE studien som nu är klar! LOWE-studien 

är en studie om strukturerad preventivmedelsrådgivning. Om man ger prevrådgivning enligt 

studiens intervention ökar användningen av LARC. Både personal och kvinnorna var nöjda 

med materialet. I abortgruppen som inkluderades sågs en minskning av antalet nya 

graviditeter inom 1 år.  

 

Texten på 1177 alltjämt kvar. ”Spiral passar inte den som tycker det känns konstigt eller 

obehagligt att ha något i kroppen”. Sådana tankar behöver man inte plantera! VG slutade 

länka till 1177 pga detta för flera år sedan, bör vi följa efter? Niklas Envall har redan mailat 

förfrågan om att få en ändring, vi hoppas kunna återkomma med svar.  

 

Karolina Höög på FHM presenterar arbetet kring SRHR och den nya plattformen för arbete 

med SRHR-frågor. Då uppdraget kommer som ett politiskt uppdrag finns förhoppning om att 

det kan bli en möjlighet att samlas kring och samarbeta kring utveckling samt ge ökade 

möjligheter avseende resurser.  Att nu komma framåt med konstruktiva åtgärder blir 

förhoppningsvis nästa steg, och vi hoppas att FARG (och även barnmorskeförbundet och 

SFOG i stort) kommer inbjudas att delta i det fortsatta arbetet.  

 

Karin Emtell Ivarsson presenterar en ny studie ”E4 Teens” som avser ett nytt p-piller 

innehållande E4 (estetrol). Detta är godkänt och kommer att lanseras under hösten, men 

studien nu avser ungdomar mellan 12-17 år. Ring WHO 072-2542385. Annons kommer inom 

kort! 

 

Apotekskrånglet – SVAR om OBS på recept. Klargör att receptarien är skyldig att expedierar 

läkemedlet enligt ordination eller kontakta förskrivaren.  
”OBS på receptet ska bara anges om förskrivningen görs med en för hög dos i förhållande till godkännandet. OBS ska inte 
enligt föreskrifterna användas på något annat sätt. 
Farmaceut på apoteket ska göra en bedömning att det förskrivna läkemedlet är lämpligt till den person det är förskrivet till. Detta 
ska inte ses som en överprövning av förskrivarens ordination utan en kontroll att det blir rätt. Kan inte farmaceuten göra 
bedömningen att det är rätt att expediera p-piller till en person som är under 18 år så ska farmaceuten kontakta förskrivaren för 
att få receptet förtydligat. Det vill säga få ett förtydligande att förskrivaren gjort rätt val. 
  
Alla apotek är skyldiga att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade varor som omfattas av lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. så snart det kan ske. 
Detta enligt 2 kap. 6 § 3 punkten i lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 
  
På Läkemedelsverkets vägnar 
Mariann Rinse” 

 

Det har funnits en kod, diagnoskod DL 009 som kodar för ”icke-kirurgisk” vacuumexeres. 

Detta kom till vår kännedom under våren – och då vi inte anser att man ska kalla kirurgi för 

icke-kirurgisk kommer koden tas bort. Vi har skrivit en artikel som är inskickad till 

kvinnoläkaren för uppdatering av hur man kodar för vacuumexeres, manuell eller elektrisk, 



samt även en genomgång av modern teknik vid vaccumaspiration. Artikeln bifogas som 

bilaga.  

 

Isotretinoin o preventivmedel: frågor från UMO och svar från farmakolog SÖS. Jan 

Brynhildsen berättar att interaktionsstudier ofta inte görs större än den aktuella, men att vi 

anser att resultaten är feltolkade. Då ingen förändring av FSH uppstår finns ingen anledning 

att tro att risken ökar för ovulation pga isoretinoin med samtidig behandling med p-piller eller 

gestagena mellanpiller. En skrivelse har skickats till redaktörer för janusinfo, där vi ber att 

man ändrar texten. Se bilaga.  

 

FARG-råd för digital prevförskrivning- Debattartikel publicerad 14/4 Dagens Medicin.  

 

FARG-råd för missfallbehandling. Aktuella råd ligger på SFOGs hemsida. Inga hinder finns 

att skicka med mifepristone hem för missfallsbehandling i hemmet enl nya rekommendationer 

med mifepristone+ misoprostol. SFOG råden kommer uppdateras med detta. Tyvärr kan 

fortfarande inte kliniker som inte har abortuppdraget beställa hem mifepriston, vilket 

naturligtvis är helt orimligt.  

 

Mifeprston hemma- debattinlägg (Kristina Gemzell) Representanter från SFOG/FARG har 

haft möte med socialstyrelsens jurister angående möjlighet för att tolka abortlagen så 

mifepristone skulle kunna skickas med hem. Tyvärr anser juristerna att man inte kommer 

längre in den frågan med nuvarande abortlag. Man har heller ej från politiskt håll gått med på 

tillfälliga ändringar under pandemin, för att minimera sjukhusbesök och smittorisker.  

 

Region Stockholm vill införa patientavgift om återbesöket efter abort görs på sjukhus. Det är 

helt vansinnigt – att försöka få logistiken att fungera för snabb LARC initiering hos annan 

vårdgivare skulle vara en utmaning och konsekvenserna är uppenbara. Vi anser att det skulle 

leda till fler reaborter och minskad LARC då väntetiden antas bli längre till återbesöket och 

kvinnan ska ta sig till en annan vårdgivare. Tid i handen är också något vi vet fungerar 

betydligt bättre än ” ring din barnmorska och boka tid”, liksom att en längre väntetid leder till 

lägre grad av initiering överhuvutaget. 

 

Inga nya svenska rekommendationer finns angående preventivmedel till kvinnor med 

bröstcancerdiagnos. I flera länder (Storbritannien, Norge, fler?) kan Mirena användas i vissa 

fall. Kanske kan man diskutera en indiviualiserad bedömning av prev-val nu när 

cancertumörer analyseras och även bröstcancerbehandlingen individualiseras alltmer? Förslag 

på namn på bröstonkologer: Olofsson SU, Elisabeth Lidbrink NKS. Fler namn emottages 

tacksamt! 

 

FIAPAC webinar 18/6 kostnadsfritt för Fiapac-medlemmar. Registrera er! 

 

Kurs i Avancerad antikonception (FARG steg II) planerad till 18-19 november 2021. Kursen 

vänder sig till specialister inom gynekologi och obstetrik. Välkomna!  

 

Abortdagen 23/11-2021 Boka in! 

 

Och viktigast av allt – nästa FARG möte 26/11-21. Ska bli ett kombinerat fysiskt möte och 

zoom. Vi har en prel lokal på KI/NKS, exakt plats meddelas vid inbjudan. Räkna med att vi 

går tillbaka till mötestid 10-15.30 för att möjliggöra för så många som möjligt att kunna resa 

över dagen.  



 

 

 

 

 

Tack för ert engagemang och vi ses i höst! 

 

 

 

Helena Kopp Kallner   Ingrid Sääv 

Ordförande    Sekreterare 

 

 
 
 
 


