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Till
Regionfullmäktige

Kompletterande handlingar inför
regionfullmäktige 13 maj 2014
Inför regionfullmäktiges sammanträde den 13 maj översändes följande:
•

Ärende 3: Interpellation
- Svar från hälso- och sjukvårdutskottets ordförande Helén Eliasson (S)

•

Ärende 19: Anmälan av inkomna motioner
- Motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi
på primärvårdsnivå på lika villkor i hela Västra Götalandsregionen.
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INTERPELLATIONSSVAR
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen

2014-05-13
Till Regionfullmäktige

Svar på interpellation angående subvention av preventivmedel
Jonas Andersson (FP) ställer två frågor till mig angående subvention av preventivmedel.
Bakgrunden är det beslut som regionstyrelsen fattade i november om att följa
rekommendationen från styrelsen för Sveriges kommuner och landsting om att endast
subventionera de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, att egen kostnad inte ska
överstiga 100 kr per år för köp av subventionerade preventivmedel samt att åldersgränsen för
att få subventionerade preventivmedel höjdes från 19 år till 25 år.
Beslutet trädde i kraft 1 mars 2014. Med den höjda åldersgränsen har nu ytterligare 30 000
unga kvinnor i Västra Götalandsregionen tillgång till subventionerade preventivmedel; en
viktig förbättring då det är i åldern upp till 25 år som oönskade graviditeter och aborter är som
mest vanligt. Kritik har riktats mot att endast preventivmedel som ingår i
läkemedelsförmånerna subventioneras, en kritik som är fullt förståelig men som måste sättas i
samband med att alternativet är en fri prissättning med stora kostnadsökningar som följd. Med
den nya modellen behandlas preventivmedel som andra läkemedel och bedöms utifrån sin
kostnadseffektivitet.
Regiondirektören har nu i uppdrag att följa utvecklingen av uthämtning av preventivmedel i
Västra Götalandsregionen avseende antal personer som hämtar ut samt mängd och preparat.
Jonas Andersson lyfter en intressant principiell diskussion i sin interpellation. Varför ska vi
följa SKL:s rekommendation för en mer jämlik vård när vi samtidigt vet att det finns
landsting och regioner som inte kommer att följa den? Enligt senaste uppgifterna i mars 2014
så har 18 landsting följt rekommendationen gällande åldersgräns 25 år, 13 landsting följer
rekommendationen om att egen kostnad ska vara max 100 kr under ett år och 12 landsting
följer rekommendationen gällande preparat inom läkemedelsförmånen.
Politiskt beslutsfattande handlar för mig om att agera utifrån en övertygelse om vad man vill
förbättra. Vi kommer aldrig uppnå en jämlik hälso- och sjukvård i hela landet om varje enskilt
landsting eller enskild region inte tar mer gemensamma ställningstaganden i frågor där våra
invånare upplever vården som orättvis och ojämlik. Assisterad befruktning är ett aktuellt
exempel där vi gemensamt inom SKL nu försöker agera för jämlika villkor i hela landet.
En enig styrelse för SKL står bakom rekommendationen; i regionstyrelsen ställde sig alla
partier, förutom Folkpartiet, bakom beslutet. Det råder stor politisk enighet om beslutet; det är
så vi tar oss an utmaningar om jämlikhet i riket, genom att agera tillsammans för att skapa
bättre villkor för befolkningen i hela landet.
Helén Eliasson (S)
Ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet
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