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• Presentation Rebecca Gomperts. Women on Waves/ Web  
 
Rebecca Gomperts, läkare från Amsterdam, doktorand vid KI och 
initiativtagare till ”Women on Waves” och ”Women on Web” presenterade 
sitt arbete för att erbjuda kvinnor tillgång till säker abort genom att 
använda telemedicin. Läs mer i Gomperts et al., BJOG 2008 eller 
http://www.womenonwaves.org/ 
WoW informerar också kvinnor om hur de kan använda misoprostol på ett 
säkert sätt både för att inducera en abort och för prevention av postpartum 
blödning. 
 
 
• FIGO 2009 i Kapstaden 
 
Valdes Takeshi Mauro från Japan till vice president och omvaldes Ian 
Fraser, Australien till vetenskaplig sekreterare. Båda är medlemmar i 
ICCR (International committee for contraceptive research) vid Population 
Council 
 
Vidare vad gäller antikonception propagerades för ”long acting methods”. 
 
Symposium angående misoprostol guidelines.  
Stöd av Dorothy Shaw som nu avgått som president men fortsätter att 
stödja projektet. I samtliga kongressväskor utdelades misoprostol 
guidelines i olika format. För mer info www.misoprostol.org 
 

 
 
• Presentation av aktuell avhandling.  
 
Marianne Wiksten-Almströmer gynekolog vid Stockholms skolors 
ungdomsmottagning som under året disputerat vid KI. Avhandlingen rör 
menstruationsrubbningar hos tonårsflickor, bakomliggande psykosociala 



och endokrina orsaker samt en undersökning angående ”liv och (o)lust” 
bland tonåringar. 

 
 

• ARG rapport angående antikonception.  
 
Behov av en ARG rapport framfördes. LV behöver uppdateras samt att en 
ARG rapport kan göras fylligare. Grupparbete med diskussion och 
brainstorming kring innehållet. Beslutades att arbetsgrupp tillsätts 
Intresserade kan anmäla sig till ordf/sekr 
 
• Receptfrihet för preventivmedel, Contraception onli ne 
Presenterades modell från Linköping där iterering av recept kan ske via 
landstingets startsida. Genom att besvara några checkfrågor  kan kvinnor 
som uppfyller inklusions men ej exklusionskriterier få sitt p-piller recept 
itererat via nätet. Websidan är kopplad till datajournal på Kvinnokliniken 
och bedöms av barnmorskor. Föreslogs att FARG sammanställer några 
enkla checkfrågor som kan användas av intresserade 
mottagningar/kliniker.  
Diskuterades evidens för betydelsen av rådgivning, förskrivningens 
duration mfl faktorer för compliance. 
Läs mer på www.lio.se och www.drthom.com (ang nätförskrivning av p-
piller i Storbritannien) 

 
 
 

• FARG kurs i inducerad abort.  
 
Arbetsgrupp: Ingrid Bergelin, Roxana Aguilar, Magnus Strandh, ordf och 
sekr.under ledning av Marianne Wulff, Umeå.  
 
Kursen har utannonserats i medlemsbladet och Jordemodern. Första 
kurstillfället sker April 2010. 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. Sista datum för anmälan har passerats och 
det är i dagsläget oklart hur många som anmält sig. Den som är 
intresserad av ev reservplats kan anm till ordf/sekr.. 

 
 
 

• Regeringens utredning angående oönskade graviditete r och STI. 
FORTSÄTTNINGEN? 

 
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 presenterades för 
socialdepartementet den 15.6 kl 12.00. 2009. Sammanfattningsvis ser FARG 
mycket positivt på Miltons förslag till åtgärdsprogram och anser att våra 

http://www.lio.se/


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. 
Vid vårens FARG möte framfördes en farhåga från Miltons sida att förslag 
angående abortregisterskulle möta motstånd från lekmän vilket tyvärr 
besannats.  
 
Plan för fortsatt arbete/interventioner efter Milton utredningen 
diskuterades. Hur ska förslaget följas upp? Forts diskussion nödvändig 
FARG tillsammans med RFSU, barnmorskeförbundet mfl. Eventuell aktion 
inför valet diskuterades. 
 
• FARG-riktlinjer ang inducerad abort 
 
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 inför kirurgisk abort och spiralinsättning. 

 
I arbetsgruppen Marianne Wulff, Helena Kopp Kallner, ordf och sekr. Fler 
intresserade kan anmäla intresse till sekr. 
Arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete under ledning av M Wulff. 

 
Informerades ang nya riktlinjer från socialstyrelsen som trädde i kraft 
1.11.2009. 
 

 

• Uppdatering av WHOs rekommendationer angående 
antikonception finns nu på nätet 

We are pleased to announce the publication of the fourth edition of the 
Medical eligibility criteria for contraceptive use (MEC), in English, on 
WHO's website.   You can download a copy of the revised guidance from 
the following locations:  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/en/index.html  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/en/  

http://www.who.int/reproductivehealth/en/  

 

• Kombinerad hormonell antikonception, typ av gestage n och VTE 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/en/


Informerades om LV uttalande: I ett nyhetsinslag i Sveriges Radio den 
28/10 uppgav Läkemedelsverket att kvinnor som använder nyare typer av 
kombinerade p-piller  som innehåller drospirenon tycks ha en något högre 
risk att insjukna i blodpropp än de som använder äldre p-piller. Tre nya 
studier visar delvis motstridiga resultat (EURAS, prospektiv studie; risk i 
nivå med levonorgestrel innehållande ppiller, Lidegaard et al, baserad på 
danska registerstudier som tillsammans med en fall-kontroll studie stöder 
att drospirenon och tredje generationens gestagen har förhöjd risk jfr med 
andra generationens gestageninnehållande ppilller. 
 
Det pågår nu en vetenskaplig utvärdering av de nya studierna gemensamt 
i Europas medlemsländer. I denna utvärdering kommer andra för- och 
nackdelar med äldre och nyare typer av kombinerade p-piller att vägas in.  
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• Aktuellt om FemCap  
 

Informerades om möjlighet att beställa FemCap via nätet. Framhölls att 
information om barriärmetoder inte får glömmas bort i prevrådgivningen.  
www.femcap .se.com/ www.femcap.se 

 
 

• IUD revisited 
 
Underströks att endast spiraler med god dokumentation (och >300m2 Cu) 
ska användas. 
 
 
• ellaOne 
Informerades ang nytt akutpreventivpiller, ellaOne (30mg ulipristal acetat) 
nu finns på apoteket. Pris 229 kr. Receptbelagt och kan endast förskrivas 
av läkare men arbetet pågår för att ge även bm förskrivningsrätt. Högre 
effektivitet än levonorgestrel. Indikation prevention inom120h efter 
oskyddat samlag/prev misslyckande.I Östergötland finns nu förslag på att 
ellaOne inkluderas på läkemedelsrekommendationslistan För att nå ut 

http://www.femcap.se.com/


med rekommendationer föreslås artiklar i Medlemsbladet och 
Jordemodern 

 
 

Information angående aktuella möten/konferenser 
• Temadag om abortvård anordnas av barnmorskeförbundet i Stockholm 

våren 2010.  
 
• SFOG-veckan 2009. Janne rapporteradefrån FARG-workshop mm. I 

FARGs workshop debatterades ppiller utan recept samt 
preventivmedel och cancer. 

 
• SFOG 2010.  Brainstorming kring programmet. Föreslogs diskussion 

kring ”Riskbegreppet” map antikonception och i Sverige rådande 
”Hormonell aversion” Förslagen inkluderade Sven-Ove Hansson, KTH  
praktisk och teoretisk filosofi/ Risk talk-Hoffman/ Nils Uddenberg/ Karin 
Boijs vetenskaplig journalsit DN/ 

 
• ESC, Haag 19-22.5  2010 
• FIAPAC konferens 22-23.10. 2010 i Sevilla. 

 
 

Web master!! 
Hör gärna av er till Roxana Aguilar vår webmaster med ideer 
för hemsidan  
 

 
Nästa möte 

Måndagen den 3.5. 2010,  
Kvinnokliniken, plan 5, biblioteket, Karolinska, So lna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


