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Motiverande samtal. I Lindh 
”Motivational interview” (MI) presenterades av Ingela Lindh, barnmorska och 
sexolog från Göteborg. Ingela gav en presentation av MI, som bygger på 
samarbete med patienten /klienten i motsats till konfrontation.  
Vi fick ta del av kunskap kring förändringsprocessen (trappstegen som leder 
till förändring), samtalsmetodik med öppna frågor, lyssnande och 
sammanfattningar, och tips om hur motivationen kan tydliggöras på en VAS 
skala. Dessutom fick vi känna på att använda dessa verktyg i gruppövningar. 
Mycket bra och tänkvärt med stor potential att användas inom flera av våra 
områden och förståss inte minst inom prev.rådgivningen.  
 
 
 
FARG kurs i inducerad abort. M Wulff 
Behov av utbildning inom abortvård har påtalats från flera håll. FARG tillsatte i 
höstas en arbetsgrupp bestående av Ingrid Bergelin, Roxana Aguilar, Magnus 
Strandh, ordf och sekr.under ledning av Marianne Wulff, Umeå. Förslag till 
FARG kurs presenterades. Diskussion angående innehåll och duration. 
 
 Kursen kommer att utannonseras i medlemsbladet och Jordemodern till 
hösten och första kurstillfället planeras till våren 2009. Kursen vänder sig till 
all personal som jobbar inom abortvården och innehåller olika aspekter av 
abortvård samt aktuell forskning. Målet med kursen är att ge tillfälle till 
utbildning för dem som är nya inom abortvården och att ge tillfälle till nya 
idéer, inspiration, interaktion och uppdatering.  
 
 
 
Aktuell diskussion: Steriliseringar- vad kan vi gör a lokalt?  
Jan Brynhildsen redogjorde för läget avs steriliseringar i sverige. Antalet 
steriliseringar har minskat drastiskt under de senaste 10-15 åren. I och med 
att steriliseringar klassas i prioriteringsgrupp 5 (efterfrågade men inte 
nödvändiga behandlingar) kan landstingen nedprioritera verksamheten och vb 
ta betalt, idag varierar kostnaderna stort mellan olika landsting (250-13000 
kronor). Denna skillnad är inte acceptabel ur ett socioekonomiskt 
jämlikhetsperspektiv. Likaså är det inte rimligt att den enda metoden med hög 



säkerhet för män ska vara så uttalat beroende av personens ekonomi. JB 
redogjorde för det arbete som bedrivs inom olika grupper inom SFOG för att 
få till stånd en förändring. Bla har SKL tillskrivits, debattartiklar skrivits och 
verksamhetscheferna informerats. 
Diskussion följde. Uppmanades alla att verka lokalt mot tjänstemän/politiker 
för att motverka högre kostnad än ”vanlig patientavgift”. 
 
 
Regeringens utredning angående oönskade graviditete r och STI.  
Presentation: Anders Milton  och Jenny Anderson Rivas 

Anders Milton har vid tidigare FARG möte presenterat sitt uppdrag från 
regeringen angående oönskade graviditeter och STI. 
www.regeringen.se/sb/d/10474/a/102777. 
Utredningen ska presenteras för socialdepartementet den 15.6 kl 12.00.  

De olika punkterna i Miltons förslag presenterades översiktligt: 
 
Skolan 

• Undervisning i sex o samlevnad bör stärkas. Framfördes av I Milsom 
vikten av att undervisning av lärare sköts av personer med kompetens 
inom området tex i samarbete med universitet. 

• Skolhälsovården ges tydligare roll, utbyggnad, bör finnas fysiskt 
närvarande på skolan. Stärka kompetens i reproduktiv hälsa. 
Samarbete med ungdomsmottagningar. 

• Ta in sex o samlevnad i sfi(svenska för invandrare) 
 
Antikonception 

• Öka kunskap ang kondom bland providers 
• Subvention av preventivmedel upp till 25 år 
• Subvention av akutppiller på apotek 
• Akutppiller tillgängligt hos skolssk. 
• Vanlig patientavgift för steriliseringar (inkl vasektomi) 

 
 
Hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete 
 

• Öppna ungdomsmottagningarna för unga av båda könen upp till 25 
• Nationellt uppdrag att ungdomsmottagningar ska finnas med viss 

geografisk täthet  
• Utbyggnad av sesammottagningar fr 20 åå 
• Satsa på att nå unga män 

 
Abortmottagningar 

• Tillgänglighet för manlg partner vb 
• Satsa på preventivmedelsrådgivning 
• Resurser till ambivalenta (FARG känner egentligen inte att det råder 

brist på denna punkt men stödjer att kuratorer ska finna som är 



involverade i verksamheten. Vi motsätter oss bestämt att detta innebär 
fördröjning av själva aborten för den som bestämt sig) 

• Uppdrag till sos :förebyggande arbete ang oönskade graviditeter att 
samordna insatser, stöd till ideella organisationer etc 

 
Abortregister. 
Framfördes farhåga från Miltons sida att detta förslag skulle möta motstånd 
från lekmän. 
 
 
Sammanfattningsvis ser FARG mycket positivt på Miltons förslag till 
åtgärdsprogram och anser att våra synpunkter och krav blivit tillgodosedda. 
Förslaget angående abortregister ser vi som medicinskt mycket viktigt och 
menar att man med goda och tydliga argument borde kunna genomdriva 
detta. 
 
 
IUD upphandling 
Skåne och Västra Götaland har upphandlat kopparspiraler som saknar god 
dokumentation. I Skåne har man beslutat att inte använda dessa spiraler utan 
köper istället in NovaT. Rekommenderas att Läkemedelsverkets tydliga 
skrivning och rekommendation används vid upphandling. Viktigt att bevaka då 
intresset från det berörda läkemedelföretaget kanske inte är så stort. 
Underströks att endast spiraler med god dokumentation (och >300m2 Cu) ska 
användas. 
 
 
FARG strategidiskussion  
Grupparbete med diskussion och brainstorming kring vilka frågor som ska 
prioriteras av FARG under hösten. 
 
Följande förslag lyftes: 
 

• ARG rapport inom antikonception. Behov av en ARG rapport 
framfördes. LV behöver uppdateras samt att en ARG rapport kan göras 
fylligare. Beslutades att ordf och sekr organiserar ett första 
planeringsmöte. 

 
• Spiralinsättning kopplat till GynOp registret. 
Idag finns ingen registrering av användning av kopparspiral. En relativt 
stor andel av svenska kvinnor använder Cu IUD och det vore av stort 
intresse att kunna utvärdera detta. FARG kommer att undersöka om 
insättning/uttag kan kopplas till gynOp registret. 

 
 

• Bildarkiv,länkar och Prev-Net 
Utbildning och fall på nätet. Webmaster (se nedan) tillsammans med ordf 
ansvariga för detta. 

 



• Plan för fortsatt arbete/interventioner efter Milton utredningen. Hur ska 
förslaget följas upp? Forts diskussion nödvändig FARG tillsammans 
med rfsu mfl. 

 
 

FARG-PM 
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 vid förra FARGmötet bestående av: 
Cilla Salamon, Anna Sand, Marianne Wulff, ordf och sekr. Fler 
intresserade kan anmäla intresse till sekr. 
Arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete under ledning av M Wulff. 
 

 
Ny web master!! 
Roxana Aguilar utsågs till ny webmaster och efterträder Rickard Claesson 
som lämnar sin tjänst och sitt FARG uppdrag för att jobba inom 
läkemedelsindustrin. 
Idéer för hemsidan mottages gärna 
 
 
 
Information och rapporter 

• Catharina Zätterström gav en rapport från barnmorskeförbundets 
temadag om abortvård som anordnades i Stockholm den 14 maj 2009. 
Programmet innehöll presentation och diskussion kring etikfrågor samt 
presentationer och diskussion kring arbetsfördelningen på 
abortmottagning. Viljan och förhoppningen är att anordna en temadag 
tillsammans med sfog nästa år. 

 
• Catharina annonserade också konferensen om Reproduktiv Hälsa, nov 

2009. 
 

• SFOG-veckan 2009. 24-28.8 Janne redogjorde för programmet med 
FARG-workshop mm. FARG kommer att debattera ppiller utan recept 
samt fokusera på preventivmedel och cancer. 

 
 

• Kommenterades Agenda med medverkande L Marions, tonarg, och 
Mikael Hammarstrand ang utspel om förskrivning av ppiller till 
minderåriga. Efter Thomas Bodströms (av media, frekvent citerade) 
uttalande att stämma Hammarström om han vidtar rättsliga åtgärder 



mot någon som förskriver p-piller till denna grupp flickor har debatten 
tystnat.  
Hammarström är inbjuden talare till TONargs workshop under sfog 
veckan. 

 
 

• FIAPAC konferens 22-23.10. 2010 i Sevilla. 
 
 

• Förslag att L Thunell, UMAS, inbjuds till nästa FARG möte för att 
informera om studie ang kvinnlig sterilisering 

 
 
 

 
Nästa möte 

Fredagen den 13.11 2009,  
Kvinnokliniken, plan 5, biblioteket, Karolinska, So lna 

 
 


