
Minnesanteckningar förda vid FARG möte måndag 9 maj 2011  kl 
10-16, Biblioteket plan 5 (C1:05),  

Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, S olna 
 

Närvarande FARG:  Jan Brynhildsen, Kristina Gemzell Danielsson, Karin Boyer, Sule 
Permhed, Elisabeth Westfelt, Catharina Zätterström, Cilla Salamon, Karin 
Bondestam, Annika Taube, Monica Johansson, Gunilla Sjöborg Åkerrén, Martina 
Franck, Kristina Mûller, Gull-Britt Andersson, Inger Björn, Eva Wirfelt,Carin 
Erlandsson, Meri Liljegren, Karin Breding, Åse Frisk, Ulrika Laurelii, Annika 
Johansson, Elisabeth Westfelt, Elisabeth Storck-Lindholm, Katarina Johansson,Kcki 
Papaikonomou, Helene Engström, Kristina Rydbeck, Monika Axelsson, Susanne 
Rådahl, Elsiabeth Nellbeck, Anne-Charlotte Jonsson 
 
 

• Presentation av avhandling  
Teenagers’ unintended pregnancies and Contraception : Gabriella Falk, 
Linköping.  
Fin presentation av avhandlingen följd av livlig diskussion. 
 

• White ribbon alliance, Presentation Sveriges Ordf, Prof Britt-Marie Landgren 
Målsättning att få uppmärksamhet för att gemensamt uppnå Millenium mål 5 dvs 
minska mödradödligheten i världen. SIDA, RFSU, Amnesty, sfog mfl har anslutit sig. 
Enskilda medlemmar såväl som privatpersoner kan bli medlemmar Medlemskap är 
kostnadsfritt. I diskussionen påpekades vikten av att Sverige synliggör unsafe 
abortion som bidragande orsak till mödradödlighet. Ingen minskning av unsafe 
abortion trots att MM totalt minskat något under senare år. Göms ofta undan som 
bidragande orsak. 
 

• Presentation av "Transient and persistent risk fact ors for venous 
thromboembolism in pre-and postmenopausal women". A nnica 
Bergendal/Helle Kieler.  
Projekt som påbörjades 2001 och som då presenterades vid FARGmöte. Samarbete 
med Läkemedelsverket i att identifiera all VTE bland kvinnor i Sverige och analysera 
riskfaktorer. Studien nu avslutad och data under analys och sammanställning. 
 
 

• Diskussion om varför Sverige har högre abortsiffror  än våra nordiska 
grannländer – rapport från REPROTEC3, EU projekt som sammanställer statistik 
angående Reproduktiv Hälsa från 27 EU medlemsländer. Sverige pekas ut pga 
högsta aborttalen bland tonåringar. Kan också påpekas att Sverige inte längre ligger 
lägst vad gäller tonårsfödslar. Nederländerna i botten för båda parametrarna..  
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 och vid 
det Nordiska mötet anordnat av sos och FHI november 2010.. Dags för politiskt 
engagemang i SRHR frågor. RFSU anordnar debatt kring detta under 
Almedalsveckan den 9.7. FARG deltar i denna debatt.. 
 

• ARG rapport angående antikonception . 



FARG fick en förfrågan angående en uppdatering av Läkemedelve rkets 
behandlingsrekommendationer avseende preventivmedel  – men LV anser nu att 
ny evidens saknas som motiverar ny rapport. Tidigare möte har föreslagit parallella 
dokument delvis separata för bm och läkare. EN arbetsgrupp ska sammankallas för 
ett första möte under hösten. Arbetet utgår från LV rekommendationer. I väntan på 
nya riktlinjer är efterfrågan stor på FARGs praktiska behandlingsrekommendationer 
som läggs ut på sfogs hemsida. Arbetet pågår med antikonception vid Epilepsi samt  
 

• Hormonell antikonception och hereditet för bröstcan cer FARG PM  vilket 
presenterades och bifogas minnesantecningarna Kommer att finnas på vår hemsida. 
 

• 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. Tidigare svalt intresse men med fokus på arr 
identifiera kvalitetsparametrar volonterade Ulrika Laurelii från Jönköping att 
tillsammans med Guro Gunnerhed (som inte närvarade vid detta möte men som ska 
tillfrågas) leda arbetet.. 
Viktigt nationell samsyn om 1/vad man ska fråga vid prev. rådgivning 2/ vilka 
parametrar man ska följas upp. 
Kvalitetsregister är svårhanterade. Idealet är kanske att man bygger journalen på 
kvalitetsregistret så att data enkelt kan föras över från journalen till registret. 
 
 

• FARG- kurser  –  
Antikonception steg I och II planeras även i år. Till höstens steg II kurs 
Abortkursen – mycket stort intresse och utvärdering även denna gång Stort tack till 
Marianne Wulff, kurskoordinator 
 

• Aktuellt EllaOne – barnmorskors förskrivningsrätt fördröjd Förhoppningsvis klart i 
Juni-2011. 
 

• Aktuell FARG Debatt: 
Debattinlägg i DN och medlemsbladet angående hormonellantikonception, vikande 
användning, ökad rädsla och okunniga kondomkampanjer samt replik angående 
abortlagen debatterad på DN debatt. FARGs inlägg tillsammans med TONARG , sfog 
ordf , vice ordf, mfl publiceras även på vår hemsida. 
 

• Bildarkiv, länkar och prev.net – Rapport Ordf 
Det finns ett stort behov av utbildningsstöd för ST -läkare. Via SFOGs styrelse 
kan det framöver komma att bli AR-gruppernas uppgift att ta fram undervisningsstöd 
inom resp område. Detta förutsätter ett bredare engagemang från vår grupp. 
 
 

• FARG riktlinjer ang. inkomplett spontanabort , M Wulff och arbetsgruppen. 
Riktlinjerna är nu klara och ska efter godkännande läggas ut på sfogs hemsida.  
 



• Rapport från ACOG 
Kicki Papaikonomou presenterade ett ACOGmec (medical eligibility criteria) flow 
chart. Beslutades att försöka anpassa till svenska förhållanden och inkludera i 
ARGrapporten. 
 

• Information och rapporter inkl. kommande konferense r/möten : 
• SFOG- veckan Karlstad, onsdagen, Symposium "Dags att ta koppla greppet om 

preventivmedelsrådgivningen". Ali Kubba från South London inbjuden gästtalare. 
• ESG (European Society of Gynecology), Köpenhamn, Sept.2011 
• ESC, Aten, Juni 2012 
• NFOG Bergen, Juni 2012 
• FIGO, Rom Sept 2012 
• FIAPAC, Edinburgh, 19-20 oktober, 2012 

 
 
Meddelades att Christina Rogala, RFSU och FARG medlem sedan många år nu går i 
pension.  Önskas varmt lycka till! 
 

I 
 

Ha en skön sommar! 
 

Jan Brynhildsen, ordf 
Kristina Gemzell Danielsson, sekr 

 
 

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

för hemsidan (se också ovan) 
 
 
 

Nästa möte 
Fredag den 18.11, 2011,  

Kvinnokliniken, plan 5, biblioteket, Karolinska, So lna  
 
 

Ordf/sekr tar ockå tacksamt emot förslag på program punkter till nästa möte 
 
 

 


