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1. Rapporter 
 
 

• FARGs Antikonceptionskurs steg I o II   hölls under hösten-08 i 
oktober och november. Överlag mycket bra kursevalueringar. Vi 
planerar att fortsätta med båda kurserna under hösten 2009. 

 
 

• FIAPAC  konferens 24-25.10 2008 i Berlin. Många svenska bidrag. För 
program, abstrakt, presentationer etc. se www.fiapac.org. Ny president 
vald Mirella Paracini, gynekolog från Rom. Nästa konferens i Sevilla 
hösten 2010. 

 
 
 
2. Presentation av aktuell forskning/avhandling:Ulr ika Johannesson ,  
"P-piller och vestibulit-finns det ett samband?" 

 
Ulrika Johannesson, gynekolog på Danderyd, gav en fin presentation och 
sammanfattning av sin avhandling. Ulrika redogjorde bland annat för andra 
relaterade smärttillstånd och hormonella effekter på smärttrösklar/-
mekanismer, slemhinnans morfologi och steroidreceptoruttryck. Diskussion 
kring effekten av relativ östrogenbrist, gestagenprofilerade kombinationspiller 
och effekten m.a.p vestibulit.  
 
Fler praktiska tips angående handläggning av vestibulit finns i form av en 
handbok om teamarbetet kring Vestibulit som Huddinge UM har arbetat fram; 
”Smärta vid samlag en teambehandling” .  
Handboken kan beställas från FoU Södertörn tel 530 621 80. 
 
 
 
 

http://www.fiapac.org/


 
 
 
3. 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).  
Detta arbete kommer att presenteras vid FIGOs världskongress i 
Kapstaden, oktober 2009. 

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

 
FARG har via SFOG fått uppdraget att genomföra en situationsanalys. 
Detta arbete sammanfaller i stora delar med Anders Miltons pågående 
utredning En FARG-FIGO arbetsgrupp bestående av ordförande, 
sekreterare, Monica Ideström, Lena Lennerhed (RFSU), Catharina 
Zetterström till vilken Anders Milton inbjudits har sammanställt en rapport. 
Arbetet är nu avslutat för arbetsgruppens och Sveriges del. FARG 
rapporterar till styrelsen för rapport till FIGO.  
 

Anders Milton utredning ska presenteras för socialdepartementet om knappt 
ett år. www.regeringen.se/sb/d/10474/a/102777 
 

 
4. 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.  
 
Uppdrag att sammanställa guidelines i form av enklare PM relaterade till 
ARG rapporten angående inducerad abort.  
Dessa omfattar: 
 

• inducerad abort för olika graviditetsduration,  
• missed abortion (IUFD),  
• inkomplett spontanabort,  
• cervixdilatation infor kirurgisk abort och spiralinsättning. 

 



Bildades arbetsgrupp bestående av: 
Cilla Salamon, Anna Sand, Marianne Wulff, ordf och sekr. Fler 
intresserade kan anmäla intresse till sekr. 
 
 
 
ARG-rapport angående antikonception. 
Framfördes behov av en ARG rapport. Kan bli mer fyllig än LV rapport 
med ett vidare perspektiv. Ger också tillfälle till uppdatering och ”off-label 
rekommendationer”.  
 
 
 
5. 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. Bildades en arbetsgrupp bestående av Ingrid 
Bergelin, Marianne Wulff, Ordf och sekr. Fler intresserade kan anmäla 
intresse till sekr. 
 
 

 
6. ST-utbildningen-examination .  
Rapport Louise Tunell. Generellt mycket dåliga kunskaper inom 
antikonception vid årets examination. Försämring jämfört med 2007. 
Mycket oroväckande och ökar vikten av: 

 
 
 

7. Målbeskrivningen till nya ST-utbildningen 
 
Antikonception och abort (delmål 4). 
Nya ST-utbildningen gäller från årsskiftet. Omfattar övergripande mål samt 
mål för varje specialitet. Redogörelse av Cilla Salamon och ordf. 
Grupparbete av mötesdeltagarna kring den nya målbeskrivningen. Se 
bilaga 

 
 
 

8. SFOG-veckan Norrköping v 35. 2009. ARG-workshops  fredag fm.  
Förslag till FARG workshop;  
Update om antikonception  (mer spännande titel behövs!) 
Interkurrenta sjukdomar: fetma, RA, vestibulit, inflammatoriska 
tarmsjukdomar, cancer, nya Gröna Sköna piller…. 
 
Framfördes önskemål om reducerat pris för deltagande i ARG workshops. 
 
 
 



 
 

 
Övriga frågor 

• Ingrid Östlund: Påtalade risk för bristande kunskap samt utrustning för 
kirurgisk andratrimesterabort i de fall då medicinskt avbrytande inte 
fungerar. Viktigt att se till att detta ordnas vid de olika klinikerna. 

 
• Margareta Goop efterlyste kommentar till ojämlik vård m.a.p 

sterilisering. Olika tillgänglighet och kostnader inom olika landsting.. 
Pågår utredning initierad av styrelsen.  

 
Påpekades vidare att sedan 2003 sker ingen rapportering av 
steriliseringsingrepp dvs saknas översyn angående antal, metod etc. 

 
• HEMARG har gått ut med egna preventivmedelsrekommendationer för 

kvinnor med inflammatorisk tarmsjukdom. FARG starkt kritiska till 
dessa rekommendationer som enligt våruppfattning inte är 
evidensbaserade. Samordning med FARG i dessa frågor vore 
önskvärd. WHOs evidensbaserade guidelines genomgår fn. 
uppdatering även inom detta område. Förslag skickat från FARG 
angående reviderade rekommendationer. 

Vid slutgiltig rekommendation kan denna publiceras på FARGs hemsida. 
 

• Aktuell diskussion: Jurist i Gävle just nu mycket aktiv för att hävda att 
förskrivning av antikonception till minderårig (<15) är brottslig handling. 
FARG anser att detta agerande är djupt oetiskt och hälsovådligt. 

 
 
Kom ihåg! Webb ansvarig för FARG!!!  
Rickard Claesson ansvarar för FARGs hemsida. 
Idéer för hemsidan mottages gärna 
 
 

Nästa möte 
Fredagen den 15.5 2009,  

Kvinnokliniken, plan 5, biblioteket, Karolinska, So lna 
 
 


