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REMISSVAR 

Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa 

Tack för remissen! 
 
 Vi har granskat remisen och vill lämna följande synpunkter: 
Vi välkomnar stöd för ökad preventivmedelssubvention beklagar att man inte fullt ut tar hänsyn till 

evidens för subvention upp till 25 års ålder. 

Tyvärr väljer man att redovisa endast aborttal för tonåringar och kvinnor 20-24 vilket förleder läsaren 

att tro att dessa 2 åldersgrupper har de högsta aborttalen. De högsta aborttalen finns bland kvinnor 

20-24 år och de näst högsta talen bland kvinnor 25-29 år. En förbättring i subventionen innebär en 

stor skillnad för de kvinnor som subventionen omfattar. Tyvärr kommer satsningen inte att innebära 

en skillnad för de grupper som har de högsta aborttalen.  Det är i åldern 20-24 år som de flesta 

kvinnor flyttar hemifrån och därmed helt tar ansvar för sin egen ekonomi. Många är studenter och 

har ingen inkomst. Att i denna ålder tvingas börja betala för preventivmedel kan leda till att man 

avstår från att förnya eller hämta ut nytt recept. 

SFOG förordar en subvention av preventivmedel upp till och med det år kvinnan fyller 25 år. Det är 

också den subventionen som visat sig framgångsrik i tex Norrbotten som man också refererar till i 

promemorian.  

Eftersom vissa läkemedelsföretag har valt att inte ansöka om att ingå läkemedelsförmån ligger flera 
attraktiva och effektiva preventivmedel utanför förmånen. Avgiftsfrihet för preventivmedel bör 
därför ges inte bara till läkemedel inom läkemedelsförmånen. 
 

Vi vill påpeka att det inte är vår uppfattning att som det står i promemorian att oplanerade 

graviditeter kan påverka yngre personer mer negativt än i övriga åldrar. Uttalandet styrks inte heller 

med någon referens 

 
Vi vill också passa på att påpeka den ojämlikhet som föreligger avseende tillgång till hormonfria 
metoder. Kopparspiral kan idag erhållas gratis i vissa landsting/enheter medan andra kräver att 
patienten betalar för spiralen. 
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