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Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 67-86 

Tid: 2016-08-31, kl 08:00-10:00 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 76 
 
Uppdaterad rekommendation för assisterad 
befruktning med anledning av ny lagstiftning 
för ensamstående 
Diarienummer: RJL2016/1819 

Beslut 

Presidiet beslutar 

 Ett förslag till yttrande tas fram för godkännande av 

presidiet inför nämndens sammanträde den 13 september. 

 Att nämnden ska fatta beslut om ett yttrande vid 

sammanträdet, eftersom ärendet ska behandlas vid 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens 

(SVN) sammanträde den 23 september. 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

SVN ska fatta beslut om SKL´s Uppdaterad rekommendation för 

assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för 

ensamstående (RJL2016/1819) vid sammanträdet den 23 

september. Maria Frisk föreslår därför att Nämnden för folkhälsa 

och sjukvård tar beslut om ett svar på remissen före SVN´s 

sammanträde.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
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Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-09-02 RJL2016/1819 

  

 

   

Regionledningskontoret   

Avsändare  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Uppdaterad rekommendation för 
assisterad befruktning med anledning 
av ny lagstiftning för ensamstående  

Förslag till beslut  
Nämnden föreslås besluta  

1. att godkänna och tillämpa Sveriges Kommuner och Landstings 

rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas 

erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning  

2. att vårdavgiften ska vara oförändrad mot den som gäller inom Region 

Jönköpings län idag. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

rekommenderats att följa och tillämpa rubricerade rekommendation om 

enhetlighet i landstingens/regionernas erbjudande av offentligt finansierad 

befruktning.  

 

Information i ärendet 

Rekommendationen syftar till att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik 

vård. Detta genom att få enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande till 

de patienter som genomgår behandling inom det offentliga åtagandet för 

assisterad befruktning. Rekommendationen har uppdaterats med anledning av ny 

lagstiftning från den 1 april 2016 gällande ensamstående kvinnor och assisterad 

befruktning. Uppdateringarna i rekommendationen innebär omformuleringar för 

att även omfatta ensamstående kvinnor samt behandlingsvillkor för donatorer. En 

undre åldersgräns införs som samanfaller med den undre åldersgräns som gäller 

vid adoption. 

 

I rekommendationen föreslås att assisterad befruktning för ensamstående ska vara 

landstingssubventionerad. Vårdavgift fastställas av landstingen i enlighet med § 

26 och § 26 a i Hälso- och sjukvårdslagen.  



 

Tjänsteskrivelse  

2016-09-02 RJL2016/1819 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 

 Uppdaterade rekommendation för assisterad befruktning med anledning av 

ny lagstiftning för ensamstående daterad 2016-05-19   

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret- Folkhälsa och sjukvård 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  

Regiondirektör 

  

Mats Bojestig  

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

  

 

 

 

  

 

 

 


















