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Svar på interpellation 2012:14 av Birgitta Sevefjord (V) om
subventionerade preventivmedel och en utökad åldersgräns för
dessa

Birgitta Sevefjord har ställt följande frågor till mig om subventionerade
preventivmedel och om en utökad åldersgräns:
1. Anser du att alla hormonella preventivmedel ska subventioneras med en
egenavgift på max 200 kr/år?
2. Tycker du att åldersgränsen borde höjas till och med 24 år?

Som svar vill jag anföra följande:
Alla preventivmedelsmetoder är mer eller mindre säkra mot ofrivillig graviditet.
De metoder som i första hand rekommenderas för ungdomar är kondom, ppiller, p-stav, p-spruta, p-ring och p-plåster. Preventivmedel för akuta
situationer, s.k. dagen efter piller, är endast avsedda att användas i
undantagsfall. Det sker hela tiden en utveckling av de preventivmedel som finns
på marknaden och av nya preventivmedelsmetoder.
Stockholms läns landsting subventionerar läkemedel och varor utöver
läkemedelsförmånen.
Det gäller bland annat subvention av preventivmedel till ungdomar som är
bosatta i Stockholms län. Egenavgiften för 12 månader är 60 kronor och gäller
för vissa p-piller, p-spruta, p-ring, vaginalring och p-plåster. Egenavgiften för
tre månaders förskrivning är 30 kronor. Hormonspiral kostar 60 kronor.
Subventionen omfattar ungdomar som är under 23 år.
Landstingssubventionen för p-piller gäller endast preparat inom
läkemedelsförmånen d v s de läkemedel som Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat ska ingå i förmånen. Det har
framförts önskemål om att p-piller utanför läkemedelsförmånen ska ingå. En
viktig princip inom Stockholms läns landsting är att så långt det är möjligt
tillämpa TLV:s rekommendationer när det gäller läkemedel. Dessutom skulle
kostnaderna öka om andra läkemedel (p-piller) togs med. Nyligen har ett antal
generiska p-piller godkänts. Många av de p-piller som finns på marknaden ingår
i läkemedelsförmånen.
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Pessar, kopparspiral samt akutpreventivmedel (dagen efter piller) är
kostnadsfria. Kondomer är också kostnadsfria om de hämtas på
ungdomsmottagning.
Subventionen skiljer sig åt mellan olika landsting och regioner. I jämförelse med
andra landsting kan subventionen i Stockholms läns landsting betraktas som
generös.
Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Stockholms läns landsting har
diskuterat att införa en gemensam subvention för ”storstadsregionerna”. Det har
inte gått att uppnå någon enighet i denna fråga.
SKL har påbörjat ett arbete för att undersöka möjligheterna att införa en
gemensam subvention för hela landet. Några förslag har inte kommit ännu. Jag
tycker att vi bör avvakta SKL:s förslag innan vi genomför några förändringar
när det gäller egenavgifter, åldersgränser och omfattning av subventionen
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Birgitta Rydberg

