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Landstingsstyrelsen

Egenfinansiering av vissa behandlingar vid Fertilitetsenheten
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att återremittera ärendet i syfte att belysa praktiska och ekonomiska konsekvenser av
möjligheten att infoga IVF-behandlingar i vårdgarantin
att uppvakta regeringen om att ett nationellt gällande regelverk för rätten till IVFbehandlingar bör införas, liksom ett nationellt ekonomiskt stöd till infertila par.
Förslaget om egenfinansiering av IVF-behandlingar, som privata klinker av medicinska skäl inte får utföra, leder till en uppenbar orättvisa. De enskilda parens ekonomiska omständigheter blir då avgörande för möjligheterna att bli föräldrar. Följden
blir en särbehandlig av de par som har råd att betala den mycket kostsamma behandlingen. Den situationen måste så långt möjligt undvikas och istället bör generella
förbättringar prioriteras för det växande antal par som är i behov av hjälp.
Det avgjort viktigaste för att förbättra IVF-verksamheten vore att förkorta de långa
väntetiderna och på så sätt säkerställa att hjälp ges i tid. Om IVF-behandling skulle
kunna ingå i vårdgarantin kan väntetiden minska dramatiskt och fler par kunna ges
lyckade behandlingar.
Ärendet ger ingen belysning av kostnader och andra omständigheter som måste beaktas för att kunna införa IVF-behandling inom vårdgarantin. Ärendet bör kompletteras med detta underlag, så att en samlad bedömning kan göras för att åtgärda de problem som finns inom fertilitetsverksamheten.
Sjukvårdshuvudmännen i Sverige har idag olika regler gällande fertilitetsbehandlingar. Olikheterna i regelverken är inte ur någon utgångspunkt ändamålsenliga och
fall finns av temporär bosättning i annat landsting för att få tillgång till behandling
som inte ”hemmalandstinget” tillhandahåller. Den bästa lösningen vore att ett nationellt regelverk togs fram. Landstinget bör uppmärksamma staten på detta behov av
nationell reglering.
Staten ansvarar idag helt för det ekonomiska stöd som utbetalas till föräldrar vid adoption. I samband med en utredning av en nationell reglering av rättigheter för infertila par – och skyldigheter för sjukvårdshuvudmännen – kan staten med fördel pröva
om de ekonomiska stöden för adoption bör utvecklas till ett stöd för infertila föräldrar som omfattar kostnader för såväl adoption som IVF-behandling.

