
Minnesanteckningar förda vid FARG möte 2010-05-03 
Kvinnokliniken, Karolinska, Stockholm 

 
Närvarande FARG:  Jan Brynhildsen, Kristina Gemzell Danielsson, Meri 
Liljegren, Olle Frankman, Louise Thunell, Karin Boyer, Helena Kopp Kallner, 
Sule Permhed, Kristina Rydbeck, Febe Blohm, Annika Johansson, Elsiabeth 
Westfelt, Guro Gunnehed, Elsiabeth Stadberg, Eva Broberg, Catharina 
Zätterström, Mari Svanberg-Risberg, Cilla Salamon, Karin Bondestam, Ingrid 
Ottenbring, Annika Taube, Madeleine Kilsbeck, Helene Engström, , Monica 
Johansson, Gunilla Sjöborg Åkerrén, Martina Franck, Susanne Gullack-
Flyren, Susanne Rådahl, Kristina Mûller, Bodil Ehn 
 

 
• Presentation Louise Thunell  
Louise Thunell, ÖL, UMAS, presenterade resultaten av sin studie om 
kvinnlig sterilisering, omfattning, teknik, effektivitet och komplikationer. 
Mycket intressanta resultat som nu sammanställts för publikation. Tyvärr 
sker inte längre någon rapportering angående utförda steriliseringar till 
socialstyrelsen varför data angående de nya teknikerna saknas. 
 
• FARG work shop vid SFOG-veckan i Visby v 35, 2010  
Diskussion kring innehåll och utformning: 
Prel förslag  
• Sterilisering,  L Thunell 
• P-piller på nätet, J Brynhildsen 
• Subventioner, RFSU  tillsammans med ordf/sekr funderar på lämplig 

person 
 
 
• FARG kurs i inducerad abort.  
 
Arbetsgrupp: Ingrid Bergelin, Roxana Aguilar, Magnus Strandh, ordf och 
sekr.under ledning av Marianne Wulff, Umeå.  
 
Kursen har för första gången hållits under våren. 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. Över 30 
deltagare var överlag, mycket entusiastiska och gav goda 
kursevalueringar (kursen i sin helhet fick 4.8 poäng av 5 möjliga) 
 

 
• FARG-behandlingsrekommendationer ang inducerad abor t 
 
Uppdrag att sammanställa guidelines i form av enklare PM relaterade till 
ARG rapporten angående inducerad abort. I arbetsgruppen Marianne 
Wulff, Helena Kopp Kallner, ordf och sekr. Riktlinjerna finns nu utlagda på 
sfogs hemsida samt på FARGs hemsida. 
 



Det fortsatta arbeetet gäller riktlinjer vid: 
 

• missed abortion (IUFD),  
• inkomplett spontanabort,  
• cervixdilatation inför kirurgisk abort och spiralinsättning. 

 
Arbetsgruppen har detta arbete under ledning av M Wulff. Fler 
intresserade kan anmäla sig till ordf/sekr 

 
• Nya riktlinjer från socialstyrelsen and inducerad a bort 
Informerades ang nya riktlinjer från socialstyrelsen som trädde i kraft 
1.11.2009. Förändringar gäller främst ”erbjudandet av efterkontroll” vid 
medicinsk och kirurgisk abort samt omhändertagande av foster vilket ska 
ske enligt på kliniken fastlagda rutiner. 
 

 
• IUD och register revisited 
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 undersöker om insättning/uttag kan kopplas till gynOp registret eller 
datajournal Idag finns dock 86 olika datajournal system i Sverige. 
Nationellt kvalitetsregister för mödravård planeras.Möjlig samordning?. 
Framfördes av Guro Gunnehed att arbeta fram ett nytt rikstäckande 
kvalitetsregister för preventivmedel verkar just ny kräva alldeles för mycket 
arbete och ekonomi " mycket väsen för lite ull ".  Men att täcka in VGR blir 
en klar förbättring med relativt små spårbara förändringar i befintliga 
system (undantaget privat verksamhet). I så fall krävs samverkan med 
MÖL:arna/Vgr och kontakt med regionala systemförvaltare för Obstetrix, 
(Melior) och Prof Doc för att gemensamt skapa förutsättningar för en 
framtida statistiskt underlag avseende prevention och spiralinsättning. Det 
kan vara så att spårbarheten till viss del redan finns beroende på hur man 
hanterar olika system? Frågan lyfts till sfog och utreds vidare. 
 
• Bildarkiv,länkar och Prev-Net.  
Diskussion kring Utbildning och fall på FARGs hemsida. Ordf med 
arbetsgrupp tillsatt för att ta fram några initiala typfall. Idéer välkomnas 
varmt! 

 
 

• ARG rapport angående antikonception.  
 
Behov av en ARG rapport har tidigare diskuterats. Beslutat att arbeta för 
en skrivelse. LV behöver uppdateras samt att en ARG rapport kan göras 
fylligare. Beslutades vid FARG möte 091120 att arbetsgrupp tillsätts 
Intresserade kan fortfarande anmäla sig till ordf/sekr 
 
• Subvention av preventivmedel. 
Kostnaden för preventivmedel för ungdomar varierar beroende på var i landet det 
bor/ vistas. I Milton utredningen förslogs (liksom FARG tidigare framfört krav på) 



en enhetlig subvention upp till 25åå. Informerade Karin Bondestam om 
initiativ av TONARG, FSUM mfl.  
Glädjande med flera andra aktuella initiativ  i bl.a Halland, Skåne 
 
• Receptfrihet för preventivmedel, Contraception onli ne. CHOICE 
Presenterades vid tidigare möte 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. Mer diskussion kring 
detta föreslogs till SFOG veckans FARG work shop. Läs mer på 
www.lio.se och www.drthom.com (ang nätförskrivning av p-piller i 
Storbritannien) 
 
Diskuterades evidens för betydelsen av rådgivning, förskrivningens 
duration mfl faktorer för compliance. Informerades om pågående 
multinationell interventionsstudie angående contraceptive councelling and 
choice (CHOICE studien).Sverige har deltagit med rekrytering av nära 
2000 kvinnor Resultat planeras att presenteras vid NFOG och SFOG-
veckan. 

 
 
 

• Abortregister 
 
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 
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.  
 
Tyvärr framkom vid kort info ang barnmorskeföbundets abortdag, våren-
2010, att FARGs önskan om och positiva inställning till ett abortregister 
inte delas av bm förbundet. Föreslås att denna fråga åter lyfts vid 
kommande FARGmöte 
 

 
 
• ellaOne 
Informerades ang nytt akutpreventivpiller, ellaOne (30mg ulipristal acetat) 
Indikation prevention inom120h efter oskyddat samlag/prev misslyckande  
Pris 229 kr. Receptbelagt och kan endast förskrivas av läkare men arbetet 

http://www.lio.se/


pågår för att ge även bm förskrivningsrätt. Högre effektivitet än 
levonorgestrel. Lägre pris i Sverige än resten av Europa.  
I en nyligen publicerad metaanalys i the Lancet visades att ellaOne är tre 
gånger så effektivt som levonorgestrel vid användning inom 24 h efter 
oskyddat samlag och därefter dubbelt så effektivt med bibehållen effekt 
upp till ett intervall på 120h.. 
Priset och olika rekommendationer gör att tillgängligheten varierar kraftigt 
över landet. Informerade Susanne Gullak-Flyrén, RFSU, att i Stockholm är 
ellaOne subventionerat av beställarna upp till 23 år.  
Ordineras av läkare enligt generella direktiv och utdelas av bm. SOSFS 
2000:1 Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i Hälso och 
Sjukvården. 
I Östergötland finns ellaOne inkluderat på 
läkemedelsrekommendationslistan .Gavs uppdrag åt Cilla Salamon att 
undersöka när ellaOne kan komma med på Kloka listan i Stockholm 

 
 

Information angående aktuella möten/konferenser 
 

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

 
 

Web master!! 
Hör gärna av er till Roxana Aguilar vår webmaster med ideer 
för hemsidan (se också ovan) 
 

 
Nästa möte 

Fredagen den 19.11 2010,  
Kvinnokliniken, plan 5, biblioteket, Karolinska, So lna  

 
 
Ordf/sekr tar ockå tacksamt emot förslag på programpunkter till nästa möte 
Bland förslagen: 
Prev till gömda 
White ribbon alliance, S Bergström 
Uppföljning av de kvinnor som fick avslag baserat på 1938 års abortlag - 
(Presentation vid bm aborttemadag) 
Affiliering av FARG till ESC 
Presentation av aktuell avhandling Gabriella Falck 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


