Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Motion till regionfullmäktige

Utökad subvention av preventivmedel
I november 2013 fattade Regionfullmäktige beslut om att utöka subventionen för
preventivmedel upp till 25 års ålder, men bara för de p-piller som är en del av den
läkemedelssubvention som beslutas av Tandvårds- och Läkemedelsverket. Vänsterpartiet var
positiva till höjningen av åldersgränsen och röstade därför för förslaget.
Sveriges Kommuner och landsting hade hösten 2013 rekommenderat alla landsting att
genomföra denna förändring. Men så blev det inte. Femton landsting följer beslutet full ut.
Fem landsting har lägre avgift och ett högre men den största skillnaden finns i vilka produkter
som subventioneras där 13 landsting följer beslutet och övriga subventionerar fler produkter.
Det innebär en fortsatt ojämlik vård eftersom landstingen erbjuder olika generös subvention.
Det är också ojämlikt utifrån att de som har råd att betala har möjligheten att välja
preventivmedel fritt, medan den som inte har råd får sitt val kraftigt begränsat. Men med den
ojämlika utveckling som sedan blivit mellan landstingen, ser vi behov av att revidera systemet
i Västra Götalandsregionen.
Inför Regionfullmäktiges beslut om förändringen varnade den personal som träffar den
berörda gruppen för att det var ett dåligt förslag. Det är stor variation för biverkningar av ppiller, och därför måste unga kvinnor få pröva sig fram och hitta ett p-piller som fungerar bra
för just dem. Idag är urvalet begränsat till de fyra p-piller som ingår i
läkemedelssubventionen. Dessa sammanfattas ibland raljant som de äldsta, billigaste och med
mest biverkningar.
Frågan är viktig ur ett feministiskt perspektiv. Det finns ett samband mellan billiga
preventivmedel och antalet aborter för unga kvinnor. Om användandet av p-piller minskar är
det därför oroande. Den långsiktiga trenden i Västra Götalandsregionen är att förskrivningen
av preventivmedel minskar, och den verkar minska mer bland de som är under 20 år. Vid den
redovisning som gjordes vid Hälso- och sjukvårdsutskottet 19 november 2014 kunde inga
siffror redovisas för hur aborterna förändrats på lång sikt.
Vänsterpartiet har i sitt förslag till budget 2015 anslagit pengar för att erbjuda subventioner av
samtliga preventivmedel med indikationen antikonception, och att denna subvention ska gälla
upp till 25 års ålder. Samma kostnad på 25 kronor per tremånadersperiod ska fortsätta gälla.
Vi gör det utifrån att unga kvinnor skall kunna välja det preventivmedel som passar dem bäst
och ger dem minst biverkningar. Det är det unga kvinnorna som får betala det högsta priset
vid oönskade graviditeter.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta

1. Västra Götalandsregionen utökar subventionen för preventivmedel till att gälla
samtliga preventivmedel med indikationen antikonception, men med bibehållen
åldersgräns upp till 25 års ålder.
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