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Närvarande FARG:  Jan Brynhildsen, Kristina Gemzell Danielsson, Anne-
Charlotte Jonsson, Ilia Aicme, Anne-Marie Lundgren, Bodil Ehn, Carin 
Erlandsson, Karin Boyer, Catharina Zätterström, Karin Bishop Bondestam, 
Annika Taube, Elisabeth Nellbeck, Elisabeth Storck-Lindholm, Eva Henning, 
Eva Broberg, Helena Hognert, Ingela Lindh, Ingrid Bergelin, Jenny 
Varenhorst, Johanna Nyberg, Katarina Johansson, Kathrine Peiper, Louise 
Thunell, Olle Frankman, Roxanna Aquilar, Susanne Rådahl, , Zoha Saket, 
Mariann Hansson, Gunilla Sjöborg Åkerrén, Kristina Mûller, Jalali Mozhgan, 
Joy Ellis, Annette Aronsson, Hanna Loven Öberg, Kristina Holmgren, Helena 
Kopp Kallner 

 
• Medicinsk abort vid mycket tidig graviditet, Presen tation av Christian Fiala, 

gynekolog WIen  
Aktuellt ämne pga kortare köer och fler kvinnor som söker vid mycket tidig graviditet. 
Presentation följd av livlig diskussion. 
 

• "Dags att koppla greppet kring prevention". Present ationer från sfog 
symposium  
Joy Ellis och Jan Brynhildsen höll sina presentationer då endast ett fåtal varit 
närvarande i Karlstad då även Ali Koubba, gynekolog från London, ingick i panelen. 
Moderator K Gemzell inledde med frågan Vad har hänt med den Svenska modellen? 
REPROTEC3, EU projekt som sammanställer statistik angående Reproduktiv Hälsa 
från 27 EU medlemsländer. Joy Ellis gav en mycket tänkvärd analys av den svenska 
situationen och olika faktorer som bidrar till låg användning av effektiva 
preventivmedel och bristande compliance. Jan Brynhildsen gjorde en genomgång av 
åtgärder eller snarare brist på sådana och erinrade om "Milton utredningen", reaktion 
på denna och vad hände sen? Av hela utredningen blev det Nordiska möte som 
anordnades av sos och FHI november 2010!... 

 
• Ungdomssubvention av preventivmedel-  snälla fyll på här 

Norbotten har under senaste veckorna beslutat att subventionera alla preventivmedel 
upp t 25år. Glädjande beslut då utvecklingen i flera andra regioner går i mortsatt 
riktning. Kompliceras av att Cerazette nu utgår ur högkostnadskydded liksom 
Neovletta.I flera regioner avser man nu att ändra subventionen frånatt inkludera alla 
preparat till att enbart inkludera preparat inom läkemedelsförmånen för att på så sätt 
pressa industrin till att ansöka om att ha preparaten inom förmånen (pressa priset) 
 Dessutom har prejudikat för kopparspiraler ändrats så att allt fler nu tar betalt för 
dessa. Beslutas om att ta fram en gemensam skrivelse som kan användas för arbetet 
lokalt 

 
• FARGS hemsida 

Föreslås att aktuella publikationer läggs ut på hemsidan tex EURAS studien, Ölvind 
Lidegaards senaste publikation etc Lämna gärna förslag 
 



• ARG rapport angående antikonception . 
Uppdatering av LV behandlingsrekommendationer avseende preventivmedel  har 
påbörjats. Tidigare möte har föreslagit en ARG rapport samt parallella dokument 
delvis separata för bm och läkare. Beslutas nu att avvakta LV uppdatering. I väntan 
på nya riktlinjer är efterfrågan stor på FARGs praktiska 
behandlingsrekommendationer stort Se nedan. 
 
. 
 

• Estradiolinnehållande p-piller. Hur ska förskrivare  förhålla sig?  
Underströks att kontraindikationer (och indikationer) är samma som för de övriga 
kombinerade hormonella metoderna. Ingen indikationsglidning!!  
Att visa den förmodade mer skonsamma metabola påverkan och högre 
effektiviteten (med 24/4 och gestagen med lång halveringstid) kommer att ta lång 
tid. 

 
 

• Upphandlings av Cu IUD - Lägesrapport 
Joy Ellis rapporterade angående upphandling av kopparspiral och den aktuella 
situationen i VG. Joy presenterade det material som kommer att ligga till grund för att 
motivera att man använder och rekommenderar väldokumenterade spiraler. En lista på 
krav som skall uppfyllas förevisades och diskuterades. En del smärre modifieringar 
gjordes. 
Informerade också om nya krav specifikationer gällande medicintekniska produkter. 

 
 

• Kvalitetsuppföljning av preventivmedelsrådgivningen / Utveckling av 
datajournalsystem för kvalitetssäkring inom Reproduktiv Hälsa 

Ulrika Laurelii från Jönköping att (som inte närvar ade vid detta möte) är samordnare.. 
Föreslogs vid förra mötet en Arbetsgrupp (i FARG) med ett nationellt intresse av att driva 
frågan att bevaka och utveckla prev.mappen för att kunna utvinna jämförbara data 
angående antikonception samt införa diagnos och åtgärdskoder för sökbarhet och 
utvärdering med målsättningen att förebygga oönskade graviditeter.  Catharina 
Zätterström och Anne-Charlotte Jonsson anmälde sig till gruppen.Viktigt med nationell 
samsyn om 1/vad man ska fråga vid  prev. rådgivning 2/ vilka parametrar man ska 
följas upp. Kvalitetsregister är svårhanterade. Idealet är kans ke att man bygger 
journalen på kvalitetsregistret så att data enkelt kan föras över från journalen till 
registret. Kv alitetsindikatorer gällande preventivmedelsanvändning ingår i Milleniummål 
5b. 

 
 

• FARG- kurser  –  
Antikonception steg I och II har hållits under hösten I år var deltagarna vid steg I till 
övervägande del ST läkare medan vi för sörsta gången inte hade någon barnmorska 
anmäld. . Till höstens steg II kurs 
Abortkursen i mars har återigen ett stort antal anmälningar och reserver– mycket stort 
intresse Marianne Wulff är kurskoordinator 
 



• Aktuellt EllaOne – barnmorskors förskrivningsrätt är nu klar. Diskussion kring hur vi 
ska nå ut med information kring ellaOne. FARGs rekommendation är att ellaOne pga 
högre effektivitet är förstahandsval vid hormonellbehandling. I Stockholm är det 
ellaOne som delas ut på ungdomsmottagningarna. Svårare att nå de användare som 
vänder sig direkt till apoteket. Studier angående maning saknas och ett intervall på 
36h rekomenderas därför (jfr 8h för levonorgestrelpreparat). Vid "quickstart 
rekommenderas back-up under 14 dagar (till nästa men si patientinformationen) för 
ellaOne och 7d för levonorgestrel. 
 

• ECEC 
Ett europeiskt consortium för emergency contraception har precis startats. Det är 
fristående från men länkat till det internatinella consortiet.ICEC. Lansering kommer att 
ske i samband med ESC i Aten.  

 
• Aktuell Debatt: 
Debattinlägg i DM angående den aktuella medieuppmärksamheten kring VTE och 
kombinerad hormonellantikonception med olika getsagener. Rapporterna utlösta av 
Öjvind Lidegaards aktuella publikation baserad på danska registerstudier samt 
biverkningsrappor i USA. och risk för VTE FARGs inlägg tillsammans med TONARG , 
sfog ordf , vice ordf, mfl publiceras även på vår hemsida. 
 
Eftermiddagen ägnades åt grupparbete kring praktiska FARG riktlinjer/handläggning och 
Bildarkiv, länkar och prev.net) .  
 
• Utbildning och fall på nätet (Bildarkiv, länkar och prev.net) . Det finns ett stort 

behov av utbildningsstöd för ST-läkare. Via SFOGs s tyrelse kan d et framöver 
komma att bli AR-gruppernas uppgift att ta fram undervisningsstöd inom resp 
område. Undervisningsstöd planeras enligt följande: 

 
• Prevnet. Nätbaserat.  
• Enkelt upplägg, word-baserat 
• Problembaserat 
• Scenarion baserat på fall. Del x-y. Avslutas med återkoppling och lästips/länkar 
• Kan användas av både BM/ST/spec. Fallen markeras i dessa avseende till vilka de 

vänder sig 
• Fritt fram för ”vem som helst” att skicka in fall 

 
Ämnesområden 

• Psykosoc/compliance 
• Interkurrent sjd 
• Ärftlighet 
• Biverkningar 
• ”Den som inget kan ha…” 
• Informations/rådgivningsproblem. Tolk etc 
• Förskrivningsmönster 

 
 
 



• Praktiska FARG riktlinjer/handläggningHormonell ant ikonception och hereditet 
för bröstcancer FARG PM  finns på vår hemsida liksom tips angående utglesning av 
DepoProvera 
 

• FARG riktlinjer ang. inkomplett spontanabort , M Wulff och arbetsgruppen. 
Riktlinjerna är nu klara och ska efter godkännande läggas ut på sfogs hemsida. Har 
tyvärr fördröjts men vi hoppas nu på snabb handläggning. 

 
• Nya handläggningsprogram: 

• HIV Antikonception: Susanne Rådal (FARG, samordnare), Joy Ellis (FARG, MÖL) 
Föreslås kontakt med; Katarina Westling (infektion Huddinge), Kristina Elfgren, 
 

• Epilepsi, Antikonception: PM finns i Linköping (Janne Brynhildsen) och i Göteborg 
(Kristina Malmgren/Anna Edelvik neurologer i Göteborg och Joy Ellis). Ett förslag 
har påbörjats i samarbete med KGD. Ansvarig Louise Thunell 
 

• Kirurgi och Komb hormonell AK: Helena Kopp Kallner (FARG),Roxana Aguilar . 
Kontakt ska tas med HemARG ( Eva Östlund (HEM-ARG)). 
 

• Gastric Bypass Antikonception: Karin Boyer (FARG, ansvarig), Elisabet Lindholm 
(FARG), Jenny Varenhorst (FARG) 
 

• BMI och rek antikonception: Elisabet Lindholm (absvarig) 
  

• Heriditet för arteriell trombos, inkl. migrän hos aktuell pat och antikonception: 
Mariann Hansson (FARG, MÖL Göteborg, ansarig), Katrin Peiper (FARG), 
Samordning med HEM-ARG 
 

• Inflammatoriska tarmsjukdomar och antikonception: Katarina Johansson (FARG) 
ansvarig, Jenny Varenhorst (FARG), samordning med HEM-ARG 
 

• Information och rapporter inkl. kommande konferense r/möten : 
• Barnmorskekonferesnen Maj 24/35 Göteborg 
• ESC, Aten, Juni 2012 Obs. Sveriges mandat i styrelsen är upp till förnyelse nästa år 

(innehas av FARG sekr). Om vi ska behålla vår plats krävs minst 10 medlemmar. 
Kontrollera att ni betalat medlemsavgiften för 2012!! 

• NFOG Bergen, Juni 2012 
• FIGO, Rom Sept 2012 
• FIAPAC, Edinburgh, 19-20 oktober, 2012 

 
I 

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 4.5, 2012, Kvinnokliniken, p lan 5, biblioteket, Karolinska, 
Solna. Ordf/sekr tar ockå tacksamt emot förslag på programpunkter till nästa möte  


