13 maj 2008

Interpellation av Birgitta Sevefjord (v) om utvecklingen av
fertilitetsbehandling (IVF) i Stockholms läns landsting
År 2003 fattade landstinget beslut om riktlinjer för offentligfinansierad fertilitetsbehandling.
Enligt riktlinjerna ska fertilitetsbehandling avse kvinnor som är högst 38 år vid det första
behandlingstillfället. Behandlingen ska avse endast det första barnet. Högst två behandlingar
omfattas av den offentliga finansieringen. Detta beslut följdes 2005 upp av ett beslut rörande
lesbiska par. Då fastslogs att de ska ges tillgång till fertilitetsbehandling på samma villkor
som heterosexuella par.
Det grundläggande beslutet om 38 år och två offentligfinansierade försök fattades bl.a. mot
bakgrund av att landstinget befann sig i en extremt utsatt position ekonomiskt. Efter flera år
av stark ekonomisk utveckling är landstingets ekonomiska situation mer stabil. Därför bör
landstinget överväga att utöka antalet behandlingstillfällen från två till tre, samt höja
åldersgränsen från 38 år till 40 år vid första behandlingstillfället.
Dessutom bör landstinget utreda utfallet av det beslut som fattades 2005 i augusti angående
lesbiska pars möjlighet till fertilitetsbehandling. Går det t.ex. att föra över en del av de
lesbiska par som nu köar för insemination till Huddinge sjukhus till Danderyds sjukhus, ett
sjukhus som specialiserat sig på att möta lesbiska par och som har ett bra samarbete med
MammaMia – en MVC där många lesbiska par går under graviditeten.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt landstingsråd
Filippa Reinfeldt (m):
1. Avser du ta initiativ till en översyn av reglerna för tillgång till offentligt finansierade
fertilitetsbehandlingar?
2. Anser du det rimligt att utöka antalet behandlingstillfällen från två till tre samt höja
åldergränsen från 38 år till 40 år vid första behandlingstillfället?
3. Kommer du ta initiativ till att undersöka möjligheten att överföra lesbiska par som köar för
insemination på Huddinge till Danderyds sjukhus i syfte för att minska kön?
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