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Informationsbrev
Här får du information om två nya rekommendationer från SKL, (Sveriges kommuner
och landsting). Glädjande nyheter i slutet på året. Vi hoppas att alla landsting snarast
komer att följa rekommendationerna.

Nya regler/rekommendationer om läkemedel:
Information i Dagens Medicin november 2014
P-medel på samma villkor i landet
Från och med nästa år har landets unga kvinnor jämlika villkor, eller nästan i alla fall,
när det gäller preventivmedel. Alla landsting kommer från och med nästa år att ha
samma åldersregler för subventionerade p-medel till unga kvinnor: nämligen upp till 25
år. Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar samtidigt en egenavgift om
max 100 kronor. Något som ”nästan alla”, enligt SKL, anpassar sig till. Detta efter år av
stora skillnader i avgifter, åldersgrupper och vilka preventivmedel som har subventionerats.
Vilka är det som inte vill ha det?
– Med viss reservation, för just nu tittar ju landstingen över sina avgifter: Men Norrbotten och Skåne har ingen egenavgift alls – och det är också förenligt med rekommendationen, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl, samordnare för läkemedel på SKL.
– Dalarna är väl de som avviker, där är egenavgiften 200 kronor och vi har inte fått signaler om att de ska ändra det.
Cezarette åter under högkostnadsskyddet
Dessutom har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat att p-pillret Cerazette åter ska ingå högkostnadsskyddet. När p-pillret försvann ur förmånen hösten 2011
ledde det till fri prissättning och merkostnader för patienter.
– Vi har inte haft någon tidplan för det här arbetet. En del valde att hoppa på redan förra
hösten, andra har behövt lite mer diskussioner, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl.
Charlotta Eriksson Kjellberg
charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se
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Ny rekommendation om assisterad befruktning:
Nu finns en enhetlig rekommendation om assisterad befruktning och SKL uppmanar alla
landsting och regioner att följa den.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har arbetat med att kartlägga assisterad
befruktning sedan 2012. SKL:s styrelse klubbade i november en rekommendation som
arbetats fram av organisationens sjukvårdsdelegation. Nu är resten upp till landstingen.
– Syftet är att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård, och vi uppmanar nu
landsting och regioner att ställa sig bakom och tillämpa rekommendationerna, säger
Mats Eriksson, ordförande i delegationen i ett uttalande på organisationens hemsida.
Den nu antagna rekommendationen finns att läsa som pdf. (den finns på vår hemsida
www.endometriosforeningen.com) Den innehåller bland annat definitioner av vissa
centrala begrepp och anger vissa grundläggande kriterier för genomförande, övre åldersgränser och hur många behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet.
Assisterad befruktning definieras av Socialstyrelsen som en åtgärd att på medicinsk väg
befrukta ägg med spermier i eller utanför en kvinnas kropp.
Jens Krey
jens.krey@dagensmedicin.se
Med vänlig hälsning
Styrelsen

