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• Nationell samordning av preventivmedelssubvention :  
A Lindén-Hirschberg, Läksak hade lovat att rapportera från det pågående arbetet men 
uteblev. Jan Brynhildsen berättade att Skåne, VG, Stockholm och Östergötlands 
landsting har ett samarbete avseende läkemedel, där även preventivmedel ingår. Det 
verkar sannolikhet att man kan enas om en åldersgräns för ungdomssubventionen, 23-25 
år  (för att inkludera de som går till ungdomsmottagningarna) men landstingen har olika 
uppfattningar om vilka preparat som ska ingå. SKL driver frågan om enhetlig subvention 
och mötet ansåg att FARG borde vara en samtalspartner i detta arbete. 
I Göteborg har ungdomsaborterna minskat införandet av subvention för alla 
preventivmedel. 
I Norge sågs en minskning av aborterna efter införandet av preventivmedelssubvention 
(20%) och en ökning när subventionen togs bort ( länk till denna rapport kommer att 
läggas på hemsidan). 
    
• Diskussion om varför Sverige har högre abortsiffror  än våra nordiska 

grannländer – rapport från Nordiskt möte ang prevention av oönskade graviditeter, 
Stockholm 25-26.11möte anordnat av SMI och SOS. Framfördes i flera inslag att en 
trolig bidragande faktor är att sexualundervisningen i skolorna försvagats. I Finland 
har man sedan -04 speciellt utbildade lärare i ”livskunskap”, man börjar tidigare i 
åldrarna och upprepar undervisningen. Men…vem ska utbilda lärarna? Vem ska stå 
för kostnaderna? Förslag kom om att utnyttja Facebook som de flesta unga besöker. 
www.ungdomsmottagningen.se finns redan med bra information. 
Framkom vidare synpunkter kring att vi i Sverige inte bara är för riskfokuserade i vår 
rådgivning. Kan antas avspeglas bla i den världsledande förskrivningen av Cerazette. 
Förbättrad utbildning av förskrivare behövs och bättre organisation av mottagningar 
med tydlig ansvarsfördelning. 
Gynekologer/allmänläkare behöver bättre utbildning och djupare kunskaper för att 
kunna göra den riskvärdering som barnmorskorna ej förväntas göra. De olika 
”nivåerna”  på rådgivningen behöver tydliggöras.  
FARG har i ett dokument till FIGO identifierat aktuella brister och möjliga åtgärder 
Dessa ingick även i den utredning som presenterades av Anders Milton 2009. Dags 
för politiskt engagemang i SRHR frågor. 
 

http://www.ungdomsmottagningen.se


• FARG har fått en förfrågan angående en uppdatering av Läkemedelve rkets 
behandlingsrekommendationer avseende preventivmedel  – Detta arbete skull ev 
kunna göras  parallellt med den planerade FARG-rapporten. Väckte stort gensvar. 
Mötet diskuterade frågor som: Vad ska ändras? Vad ska tas in? Vem ska vara med? 
Samarbete med HemARG avseende trombosrisker. Ett ”problemområde” är 
bröstcancerhereditet – Oklart i dagens rek. Sedan läkemedelverkets 
rekommendationer -05 har flera ”tunga” instanser kommit med något andra 
rekommendationer.Ett annat är riskfokus på DVT.Föreslogs vidare att ha riktlinjer 
delvis separata för bm och läkare. 
 

• Cu – spiral :  
Joy Ellis redogjorde för turerna kring upphandlingen av Nova plus (en spiral som 
marknadsförts utan några studier som stöd och dessutom är något bredare och böjs 
något lättare än Nova T)  
 i VG-regionen och gjorde oss uppmärksamma på möjligheten till parallellupphandling. 
Skrivelse från FARGs stryrelsen angående kraven Cu-spiraler finns på hemsidan.  
Det framkom att antalet spiralgraviditeter är högre på kontinenten, där man inte har 
enhetliga kravspecifikationer på spiraler, än i Sverige. Se Grimes et al.,Cochrane-rapport 
om Cu-spiraler . 
Frågan ang hur länge man kan använda Nova T kom upp– efter 40 åå tio år men i övrigt 
rekommenderas fem år. 
I SLL beslutat att ingen upphandling kommer att ske. 
 
• Kvalitetsuppföljning av preventivmedelsrådgivningen , Föreslogs Arbetsgrupp (i 

FARG) med ett nationellt intresse av att driva frågan att bevaka och utveckla 
prevmappen för att kunna utvinna jämförbara data angående antikonception samt 
införa diagnos och åtgärdskoder för sökbarhet och utvärdering med målsättningen att 
förebygga oönskade graviditeter. Tyvärr fick förslaget inget större gehör. Guro 
Gunnehed redovisade en del av problemen och möjliga lösningar. Påpekades att 
frågan inte är om vi ska skapa möjliga vägar   för kvalitetsuppföljning vad gäller 
antikonception utan att det är en förutsättning för att kunna visa på vad som 
åligger oss  enligt Socialstyrelsen  och att detta framför allt är ledningssystemen 
(chefer och ledare) som ansvarar för detta. Gynop och obstetrik mödravård har 
fokuserats på medan antikonception och abort lämnats utan åtgärd. 
Vi diskuterade olika sätt att skapa och ta ut data från olika datasystem. Prev-mappen 
i Obstetrix är ej utvecklad sedan den infördes – osäkert hur lätt det går att få ut data 
från den. Det borde gå att utveckla men också viktigt att ej låsa sig vid ett specifikt 
system. 
Viktigt nationell samsyn om 1/vad man ska fråga vid prev. rådgivning 2/ vilka 
parametrar man ska följas upp. 
Uppföljning via webbaserade enkäter är en möjlighet. 
Kvalitetsregister är svårhanterade. Idealet är kanske att man bygger journalen på 
kvalitetsregistret så att data enkelt kan föras över från journalen till registret. 
 
 
Vad ska anses som rimlig tid för att få preventivmedelsrådgivning? Vi enades om 
två veckor och att tillgänglighet till förskrivning på nätet är viktigt. 
 



• FARG- kurser  –  
Antikonception steg I och II med gott omdöme även i år 
Abortkursen – många sökande även i år 
 

• Aktuellt  
En ny, mindre hormonspiral är på väg , troligen registrering nästa år. 12 mikrogram 
levonorgestrel  
EllaOne – används olika mycket i landet. Troligen kommer barnmorskor att få 
förskriva EllaOne efter årsskiftet (april/maj). 
 
Inducerade Aborter  – genomsnittlig gravlängd vid abortbehandling idag är v7+. 
Önskemål om att komplettera riktlinjerna som finns tillgängliga på FARGs hemsida 
med förslag på handläggning av mkt tidig grav vid avsaknad av synlig intrauterin 
graviditet.  
 
Diskussion om medicinsk vs. kirurgisk abort efter v. 12 – minskande kirurgisk 
kompetens i en snar framtid.  
Oklart hur uppföljning och återbesök ser ut efter abortbehandling. Vi vet inte hur 
många som kommer för uppföljning efter abort, Varierande rutiner i landet. 
 

   
Angående samvetsfrihetsdebatten och EU rådets-beslut  att individer, institutioner 
och sjukhus ska kunna åberopa samvetsfrihet för att ej utföra aborter så har FIAPAC 
publicerat en deklaration avseende detta. Vid dagens möte konstaterades att det 
ingår i specialistutbildningen att  kunna utföra aborter och att ge abortrådgivning. Det 
är också verksamhetschefen som har att ta ställning till om läkaren är 
anställningsbar, dvs. uppfyller de ställda  kraven. Detta framgår tydligt i ARG 
rapporten om inducerad abort.  
Se www.fiapac.org. och debattinlägg i SvD och Dagens Medicin. 
 
Bildarkiv, länkar och prev.net – inget nytt. 
Frågan om en ”Frågebank” på FARG´s hemsida kom upp men ingen har ännu ej haft 
möjlighet att arbeta med detta. 
 
Patientinfo om Neovletta  finns på olika språk – Bayer Schering tillskrives ang. detta. 
 
Cytotec för spiralinsättning  – ej till alla men används mycket, bra även vid 
uttagning (ref Sääv et al., 2007, Gemzell-Danielsson et al., 2009). Lokalanestetika i 
gelform före spiralinsättning – inga studier men erfarenheterna bland barnmorskor är 
goda. Audits har visat färre perforationer om man använder klotång, även hos erfaren 
spiralsättare. 
 
Man kan påbörja behandling med Nexplanon/ Cerazette 4 veckor postpar tum. 
 
FARG riktlinjer ang. inkomplett spontanabort, Pågående arbete. M Wulff och 
arbetsgruppen  
 
 



 
 
Ingrid Bergelin tf sekr  
Jan Brynhildsen, oedf 
Kristina Gemzell Danielsson, sekr 
 
 
Web master!! 
Hör gärna av er till Roxana Aguilar vår webmaster med ideer 
för hemsidan (se också ovan) 
 

 
Nästa möte 

Måndag den 9.5 2011,  
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 

 
 

 


