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Regionstyrelsen 

Subventionering av receptförskrivna preventivmedel till ungdomar 
t o m 20 års ålder 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 200 l-10-29--30 beslutades att Region 
Skåne från och med 2002-01-01 skall erbjuda avgiftsfria preventivmedel till 
ungdomar till och med 20 f1.rs ålder. Med anledning h1irav återremitterades 
rubricerat ärende till regionstyrelsen. Det nya beslutet innebär att egenavgiften 
slopas samt att åldersgränsen höjs med ett år. 

Till och med år 2000 har samtliga födelsekontrollerade medel, som funnits pU 
den svenska marknaden fött etl av Riksförsfikringsverket (RFV) fastställt för-
månsgrundande pris. I och med att RFV faststiillt ett förmånsgrundande pris 
omfattas läkemedlet av ltikemedelsförmfmen, vilket innebär att det in2,:1r i hÖ! > 
kostnudsskyddct vid köp ,1v läkemedel. De nesta av dessa produkter har en 
iirskostnad på melhm 300 och -.WOkronor. 

I år har ett nytt födelsekontrollerande medel introducerats på den svenska 
marknaden, p-pillret Yasmin. Årskostnaden förbehandling med Yasmin är 
drygt 700 kronor. Produkten har efter förhandlingar med RFV inte fåll eu 
förrnånsgrundande pris, vilket innebär att preparatet därför inte omfattas av 
läkemedelsförmånen. 

Förutsättning för att Region Skåne skall .subventionera födelsekontrollerande 
medel, ex. p-piller, p-stavar s,unt p-sprutor, bör vara att förskrivningen endast 
omfauar produkter vilka har av Läkemedclsverket godkänd indikation som 
preventivmedel och som ingår i läkcmedelsförmånen. 

Hälso- och sjukvårdsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfull-
mäktige besluta 

att Region Skånes subventionering av födelsekontrollerande medel till 
ungdomar till och med 20 års ålder endast skall omfaua produkter som ingår i 
läkemedelsförrnånen och som har av Läkemcdelsverket godkänd indikation 
som p-medel att gälla fr o rn 2002-04-0 I. 
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Subventionering av p-piller till tonåringar 
De tre tidigare huvudmännen i Skåne hade före sammanslag-
ningen till Region Skåne beslut om att subventionera p-piller till 
tonåringar. Den 1 januari 1999 när sjukvårdshuvudmännen gick 
samman, beslöts, i samband med att patientavgifter i öppen vård 
fastställdes, att egenavgiften skall vara 200 kronor per år för 
p-piller till ungdomar under 20 år. 

Till och med år 2000 har samtliga p-piller som funnits på den 
svenska marknaden fått ett av Riksförsäkringsverket (RFV) 
fastställt förmånsgrundande pris. I och med att RFV fastställer 
ett förmånsgrundande pris omfattas läkemedlet av läkemedels-
förmånen, vilket innebär att det ingår i högkostnadsskyddet vid 
köp av läkemedel. De flesta av dessa produkter har en årskostnad 
på mellan 300 och 400 kronor. Region Skåne har alltså genom 
ovannämnda beslut ytterligare rabatterat p-pillren till ungdomar
under 20 år. 

I år har två nya födelsekontrollerande medel introducerats 
på den svenska marknaden, p-pillret Yasmin och p-staven 
lmplanon. Arskostnaden för behandling med Yasmin är drygt 
700 kronor. Produkterna har efter förhandlingar med RFV inte 
fått ett förmånsgrundande pris, vilket innebär att preparaten inte 
omfattas av läkemedelsförmånen. 

Formellt gäller Region Skånes beslut om subventionering endast 
p-piller eftersom det vid beslutstil/fällena hos de dåvarande sjuk-
vårdshuvudmännen i början 1990-talet inte var aktuellt att re-
kommendera andra födelsekontrollerande medel än p-piller.
Numera förskrivs i undantagsfall andra receptbelagda födelse-
kontrollerande medel som p-stavar samt p-spruta. Praxis har blivit 
att även dessa subventioneras för tonåringar. Då dessa metoder 
principiellt inte är dyrare än p-piller föreslås att Region Skånes
subventionering även skall omfatta dessa födelsekontrollerande 
medel. 



Förutsättning för att Region Skåne skall subventionera födelse-
kontrollerande medel skall vara att förskrivningen endast omfattar 
sådana medel vilka är prissatta av RFV och därmed ingår i läke-
medelsförmånen. 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att Region Skånes subventionering av p-piller till ungdomar under 
20 år även skall omfatta andra födelsekontrollerande medel än 
p-piller att gälla fr o m 2001-12-01, 

att subventioneringen endast skall omfatta produkter som ingår i 
läkemedelsförmånen. 




