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Rapporter 
 

• ESC i Prag maj-08. FARGs sekreterare valdes till ny styrelsemedlem 
från Sverige. Vore önskvärt med fler svenska medlemmar. Budet om 
ESC 2012 till Köpenhamn förlorades till Grekland/Aten. Nästa 
konferens blir i maj-10 i Haag. 

 
• FARGs Antikonceptionskurs steg I o II   kommer att hållas under 

hösten-08. 
 

• FIAPAC .Nästa konferens 24-25.10 2008 i Berlin. Många svenska 
bidrag. Fler svenska medlemmar i styrelsen vore önskvärt. Obs att 
medlemsavgift plus konferensavgift för medelm motsvarar 
konferensavgift för icke medlem. För program, registrering och 
medlemsansökan se www.fiapac.org 

 
 
 
Ny Webb ansvarig för FARG!!!  
Rickard Claesson utsågs till FARGs webb ansvarige och möttes av applåder.  
Idéer för hemsidan mottages gärna. 
 
 
 
Aktuella FARG uppdrag:  
 

• FIGO prevention of unsafe abortion. 
FIGOs president Dorothy Shaw har initierat detta arbete som omfattar mer 
än 50  medlemsorganisationer och leds av en arbetsgrupp med stöd av 
WHO, IPPF,IPAS, UNAIDS mfl organisationer.  
Ordförande för arbetsgruppen är Prof Anibal Faundes, Brasilien. Inbjudna 
medlemsländer är de med ”unsafe” abortion eller höga aborttal >30/1000).  

 
 
Arbetet består av tre delar: 
1. Situationsanalys dvs kartläggning av abortsituationen, 
preventivmedelssituationen och sexualundervisning. Identifiering av 
områden för intervention..  

http://www.fiapac.org/


2. Interventionsfas  
3. Uppföljningsfas 

 
FARG har via SFOG fått uppdraget att genomföra en situationsanalys. 
Detta arbete sammanfaller i stora delar med Anders Miltons utredning 
samt Socialstyrelsens utredning angående ungdomsmottagningarna 
genomförd av Monica Ideström. Den senare utredningen kommer att bli 
offentlig den 20.5. 

 
En FARG-FIGO arbetsgrupp bestående av ordförande, sekreterare, 
Monica Ideström, Lena Lennerhed (RFSU), Catharina Zetterström har 
skapats till vilken Anders Milton inbjudits. Vidare ska representanter från 
skola och STI expertis ingå. 

 
 

4. Abortregister 
FARG har fått styrelsens uppdrag att utreda frågan. Att ”haka på” gyn 
cancer op registret skulle kosta ca 200.000 kr medan ett nytt register 
skulle kosta ca 2 milj. FARG överens om att ett abortregister bör vara ett 
myndighetsregister. Motstånd framförallt bland de olika politiska 
kvinnoförbunden. Anses viktigt med tillfälle till information. Denna fråga 
kan också lyftas i Anders Miltons pågående utredning. 

 
 

5. Guidelines, uppdrag från ARGUS 
Uppdrag från ARGUS att ARG rapporterna skall finnas tillgängliga som 
kortare PM (se. RCOG) via hemsidan. Framfördes att DSOG har samtliga 
PM åtkomliga på nätet. 

 
 

6. FARG kurs i inducerad abort 
Behov av utbildning inom abortvård. Förslag att anordna FARG kurs efter 
modellen med antikonceptionskurs. Öppen för barnmorskor och 
gynekologer. Innehåll olika aspekter av abortvård. Förenklad variant av 
den Brittiska certifieringen. 

 
 
Presentation: Anders Milton 

Regeringen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska lämna förslag på 
hur oönskade graviditeter ska minska, särskilt bland unga. Arbetsgruppen ska 
även beakta spridningen av könssjukdomar hos unga. 
www.regeringen.se/sb/d/10474/a/102777 
Arbetet kommer att ledas av Anders Milton. Tillsättning av sekreterare pågår. 

Anders Milton presenterade sitt uppdrag och tidsplan. Arbetet ska presenteras 
för socialdepartementet om knappt ett år.  

 
 



 
Presentation: In sex we trust 
 
Bakomliggande faktorer till osäker sex bland män som har sex med män. 
Rapport från RFSL presenterades av Niclas Sandin, NMA (Nordisk media 
analys) och Mikael Björk Blomqvist, RFSL. Rapporten lyfter fram barriärer och 
motivatorer för kondomanvändning. 
 
 
Frågor att diskutera vidare vid nästa möte 
Målbeskrivningen för nya ST utbildningen. Detaljer gällande Antikonception 
och abort 
 
 
Övriga frågor 

• Marie Svanberg-Risberg rapporterade från FSUM, Visby.maj-08. 
 

• Sjukvårdsrådgivningen SVR AB har med stöd från socialstyrelsen och 
intergation och jämställdhetsdepartementet fått i uppdrag att utveckla 
en webplats www.ungdomsmottagningen.se. Sveriges landsting och 
kommuner är ansvariga. 

 
• Erfarenhet av nya silikonpessaret efterfrågades men ingen erfarenhet 

fanns inom gruppen. 
 

• HEMARG har gått up med egna preventivmedelsrekommendationer för 
kvinnor med inflammatorisk tarmsjukdom. Samordning med FARG i 
dessa frågor vore önskvärd. WHOs evidensbaserade guidelines 
genomgår fn. uppdatering även inom detta område. 

 
 
 
 
 

Nästa möte 
Fredagen den 14.11 2008,  

Kvinnokliniken, plan 5, biblioteket, Karolinska, So lna 
 
 


