
Minnesanteckningar förda vid FARG möte 

Fredag 4 maj 2012,10-16, Rydberska rummet,  

Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, S olna 

 

Närvarande FARG:  Jan Brynhildsen, Kristina Gemzell Danielsson, Anne-Charlotte 

Jonsson, Ilia Aicme, Annika Johansson, Bo Asplund, Carin Erlandsson, Karin Boyer, , 

Elisabeth Westfelt, Eva Broberg, Helena Hognert, Ingela Lindh, Gunilla Sjöborg-

Åkerren, Helene Engström, Ian Milsom, Ingrid Östlund, Johanna Nyberg, Ann Christin 

Andersson, Petra Hall,  Katarina Johannesson, Louise Thunell, Olle Frankman, 

Kristina Holmgren, Kristina Rydbeck, Susanne Rådahl,  Martina Frank, Mari 

Svanberg-Risberg, Marianne Wulff, Meri Liljegren, Monica Johansson, Monica 

Axelsson, Ulrika Laurelii, Jalali Mozhgan, Maria Bullarbo, Ingrid Sääv, Sofia Alsing, 

Gabriella Falk, Nicme iliaHanna Håkansson 

 

 

• Preventivmedel till gömda - Christina Jarnald / Mar i Svanberg Risberg 

 

Inledning och bakgrundspresentation av Mari. Därefter presenterade Christina 

Jarnald, BCS Global Health och MSC i Social Science sitt arbete som barnmorska åt 

gömda och papperslösa kvinnor. Stor okunskap gäller angående sjukvårdens 

skyldighet att erbjuda dessa kvinnor vård inklusive förebyggande hälsovård. Se bland 

annat FNs barnkonvention. Sverige har kritiserats av FNs  särskilda rapportör för 

rätten till hälsa pga dessa brister. Sedan 1.1 2009 finns riktlinjer för papperslösa i 

Stockholm. Dessa finns även i regelboken för mödravården - och fastslår att 

mödravård ska ges på samma villkor som för övriga kvinnor. Problem för 

vårdsökande papperslösa inkluderar enligt en undersökning rädsla, kostnader, 

byråkrati och rasism. 

Tänk på att apoteken ofta frågar efter id. Pappersrecept kan vara att föredra framför 

elektroniska recept (som ju låser receptet till ett specifikt apotek i dessa fall). 

 

LMA innebär subvention av alla preventivmedel till kvinnor i alla åldrar (inte enbart 

ungdomssubventionsåldrar)! 

HIV och Hepatit B får tas gratis och skall tas på prev.mottagning. 

 

Christina påpekade bland annat svårigheter förknippat med 

preventivmedelsrådgivningen som brist på information inklusive BILD material  på 

olika språk men allra svårast upplevde hon att vara ensam i beslut. 



 

Christina är även aktiv inom LIV, Läkare I Världen, och berättade kort även om denna 

organisation. Hon var också involverad i att starta WRA i Sverige tillsammans med 

Staffan Bergström och Britt-Marie Landgren (se nedan). 

 

Christina kan nås på kristinajarnald@yahoo.se (ska vara k och ej ch enl visitkortet!) 

  

• Presentation av avhandling: Ingela Lindh, RNM, PhD 

 

Ingela Lindh grav en presentation av sin avhandling därefter följde en diskussion med 

kommentarer av bland andra huvudhandledare Ian Milsom och opponent Jan 

Brynhildsen. Ingela har använt det unika materialet från Göteborgskohorterna av 

kvinnor födda 1962, 72, 82 etc i sin avhandling. Delarbetena har fått stor 

uppmärksamhet i media bland annat vad avser effekten av p-piller på vikt (neutral 

effekt!) samt lindring av dysmenorre jfr med placebo. Förändringar i 

användningsmönster över tid ger mycket att fundera på- 

 

• White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, Sweden ( WRA), 

Presentation Sveriges Ordf, Prof Britt-Marie Landgr en 

 

Målsättning med WRA är att få uppmärksamhet från politiker och allmänhet 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. Britt-Marie gav en 

uppdatering angående detta viktiga arbete. 

www.wrasweden.org. Medlemsavgift 150 kr per år. bankgiro 447 5398 

 

• Subventionering av preventivmedel till unga 

 

Ingrid Östlund informerade angående att SBU (som svar på en förfrågan) gjort en 

genomgång av kunskapsläget, "SBUgenomgång", angående subventionering av p-piller 

till unga. Denna helt färska genomgång fastslår att ett samband föreligger mellan 

ungdomssubvention och minskning av oönskade graviditeter/aborter. Norbotten 

beslutade under hösten 2011 att subventionera alla preventivmedel upp t 25 år. 

Utvecklingen i flera andra regioner går i motsatt riktning. Kompliceras av att Cerazette 

utgått ur högkostnadskydded liksom Neovletta.I flera regioner avser man nu att ändra 



subventionen från att 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.  

 

Olyckigt med artiklar av den typ som spekulerade i att ökningen av klamydia i Örebro 

skulle bero på subventionering av p-piller och ökad användning av p-piller på 

bekostnad av kondom. Oerhört kortsiktigt, okunnigt och hälsovådligt att sätta kondom 

i motsatsförhållande till p-piller användning. 

 

Dagens medicin (DM) anordnade en paneldebatt i samband med internationella 

kvinnodagen med inbjudna landstingspolitiker mfl. Stor okunskap bland 

beslutsfattarna vad gäller preventivmedel i allmänhet och konsekvenser av 

subventioner i synnerhet.  

DM har även ett planerat symposium/debatt under Almedalsveckan på detta tema. 

 

För att intressera politiker för frågan har FARG, tonarg, Mölar, sfog och 

barnmorskeförbundet tillskrivit olika politiska partiers ungdomsförbund mfl. Svalt 

intresse so far. En artikel har vidare publicerats i medlemsbladet. Finns att läsa på 

hemsidan www.sfog.se- Denna skrivelse kan användas lokalt vid behov.  

 

 

• Generika, nya namn och förpackningar på p-medel - H ur ska förskrivare 

förhålla sig? 

 

 Följande skrivelse finns på FARGs hemsida som stöd till förskrivare: 

 

Angående generikapreparat för olika typer av preventiv piller. 

 

 Idag finns generika för Neovletta, Trionetta/Trinordiol, Yasmin, Yasminelle, 

 Desolette och Cerazette.  

 

Beakta vid förskrivning att ovana vid en viss karta, framför allt när det gäller kombinerade 

medel, kan leda till sämre compliance och ökad risk för oönskad graviditet! 

Patientinformationens utformning och kvalitet kan också påverka compliance, framför allt för 

yngre patienter. Dessa faktorer kan utgöra skäl att förskriva ett preparat som inte är billigast, 

efter att patienten informerats om skälet. 



  

Viktiga synpunkter att beakta vid val av preparat är: 

1/ Utbudet. Kombinerade piller ska finnas som både 21 och 28 versioner. 

2/ Optimalt antal olika förpackningar dvs. (1), 3, 6, 13 månaders förpackningar 

3/ Användarvänlig förpackning 

4/ Patientinformation   

 

 

• Upphandlings av Cu IUD - Lägesrapport 

 

Maria Bullarbo gav en rapport angående upphandling av kopparspiraler i 

VGregionen. I fösta vändan lämnades inget anbud för NovaT varför Miracon blev 

ensamma budgivare och deras spiral upphandlades. Efter olika legala och 

medicinska turer har nu en ny upphandling skett I denna omgång kravspecificerades 

kopparspiralers egenskap utöver CE märkningen. Den spiral som upphandlades är 

den enda rekommenderade på svenska marknaden dvs. novaT. Tyvärr har 

upphandlingen inte gått lika väl i Jönköping. Hur detta kan bemötas återstår att se.  

 

• Kvalitetsuppföljning av preventivmedelsrådgivningen / Utveckling av 

datajournalsystem för kvalitetssäkring inom Reprodu ktiv Hälsa 

 

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 kanske att 

man bygger journalen på kvalitetsregistret så att data enkelt kan föras över från journalen 

till registret. Kvalitetsindikatorer gällande preventivmedelsanvändning ingår i 

Milleniummål 5b. En arbetsgruppen har bildats 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.   

Diskussion kring olika möjligheter/svårigheter. Arbetsgruppen; Catharina Zätterström, 

Anne-Charlotte Jonsson och Ulrika Laurelii fick fortsatt mandat att jobba vidare med 

frågan På vissa håll, Örebro och Jönköping, har man skapat egna prev.journaler. Anses 

extra angeläget att kunna registrera användning av kopparspiral som inte syns i 

apotekens försäljningsstatistik som hormonella preventivmedel. Ian Milsom rapporterade 

om pågående arbete tillsammans med Louise Thunell ang data från 



patientskadeförsäkringen och rapporter gällande spiral. Dock finns inga siffror på totala 

användningen att jämföra dessa med. 

 

• Bildarkiv, länkar och Prev-Net. Utbildning och fall  på nätet. - Rapport 

ordföranden. Pågående arbete. Skicka gärna fall: 

 

Utbildning och fall på nätet (Bildarkiv, länkar och prev.net). 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. 

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 

 

 

• FARG- praktiska guidelines/ rekommendationer;  Sedan tidigare finns följande 

praktiska råd på hemsidan:  

 

Praktiska FARG riktlinjer/handläggningHormonell ant ikonception och hereditet för 

bröstcancer FARG PM  finns på vår hemsida liksom tips angående utglesning av 

DepoProvera 

 



Nya handläggningsprogram (pågående arbete):  

• 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) 

  

• Hereditet 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 

 

Vissa av arbetsgrupperna är så gott som klara medan andra knappt påbörjat sitt 

arbete. Karin Boyer rapporterade angående Gastric Bypass och Antikonception som 

snart är klar för publicering. Förslag på ytterligare områden inkluderar 

Akutpreventivmedel. 

 

• SFOGs riktlinjer för behandling av spontanabort  finns nu publicerad på hemsidan! 

Rapport av Marianne Wulff, samordnare. Förslag har lämnats till styrelsen angående 

evidensbaserade sfog riktlinjer för behandling av inkompletta missfall med 

misoprostol. Arbete in progress. 

 

• Aktuell debatt: misoprostol för användning inom obs tetrik och 

gynekologi. 



Medieuppmärksamhet kring "off label" användning av misoprostol under våren i 

Kaliber samt även i Danska och Norska media. Fokus framförallt på användning vid 

missed abortion samt för förlossningsinduktion. Användningen är evidensbaserad och 

tydliga guidelines finns. Dock problem med doseringen vad gäller 

förlossningsinduktion som innebär delning av tabletter eller tabletter upplösta i vatten 

med risk för inhomogen lösning. Detta problem ligger just nu i fokus hos 

läkemedelsverket. Manas till försiktighet vid användning på denna indikation! FIGO 

guideliens är under uppdatering. Kommer att ingå i konferensmaterialet i fickformat.  

 

• Medabon - Nytt godkännande för medicinsk abort .  

Informerades om att Medabon nu godkänts av EMA. Kombinationsbehandling med 

200mg mifpersiton och 800 misoprostol för vaginal administration för medicinsk abort. 

Mycket glädjande besked!! 

 

• FARGS hemsida 

Aktuella publikationer läggs ut på hemsidan. 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. Har beslutats att avvakta LV uppdatering. I väntan 

på nya riktlinjer är efterfrågan stor på FARGs praktiska 

behandlingsrekommendationer stort Se nedan. 

 

• FARG- kurser  –  

Antikonception steg I och II hölls under hösten 2011 Deltagarna vid steg I var till 

övervägande del ST läkare medan vi för första gången inte hade någon barnmorska 

anmäld. .  Rapporterades från styrelsen att FARG antikonception är den sfog kurs med 

flest sökande!Abortkursen i mars hade återigen ett stort antal anmälningar och 

reserver– mycket stort intresse Marianne Wulff är kurskoordinator. Ny kurs planeras till 

nästa år. 

 

• 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: 

Under hösten publicerades ett flertal mediainlägg/larm utlösta av Öyvind Lidegaards 

aktuella publikation kring VTE och kombinerad hormonellantikonception med olika 

gestagener baserad på danska registerstudier samt biverkningsrappor i USA. och risk för 

VTE FARGs inlägg tillsammans med TONARG , sfog ordf , vice ordf, mfl publiceras i DM 

samt på vår hemsida som manar till besinning i den kliniska handläggningen.  

 

• Information och rapporter inkl. kommande konferense r/möten : 

• FSUM maj Lidköping 

• Barnmorskekonferensen Maj 24/35 Göteborg. Monica Axelsson informerade 

• ESC, Aten, Juni 2012 Obs. Sveriges mandat i styrelsen är upp till förnyelse nästa 

år (innehas av FARG sekr). Vi har 10 medlemmar. som nu kan rösta för nästa 

mandatperiod. 

• NFOG Bergen, Juni 2012 

• FIGO, Rom Oktober 2012 

• FIAPAC, Edinburgh, 19-20 oktober, 2012. Se bifogad information 

 

• Övrigt. Uppdaterade abortion guidelines: 

Både "RCOG clinical guidelines on abortion care" och "WHOs safe abortion guidelines" 

är nu klara.  

 

Mötet avslutades med tårta (som kompensation för utebliven lunch).  

I 

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

för hemsidan (se också ovan) 

 

Nästa möte: Fredag den 14.12, 2012, Kvinnokliniken,  Karolinska, Solna. Rydbergska 

rummet i elevhemmet (H2:00). Ordf/sekr tar också ta cksamt emot förslag på 

programpunkter till nästa möte 

 

Jan Brynhildsen, ordf 

Kristina Gemzell Danielsson, sekr 

 

BIlagor: FIAPAC, SBU rapport  


