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§ 84 
 
Uppdaterad rekommendation för assisterad 
befruktning med anledning av ny lagstiftning 
för ensamstående 
Diarienummer: RJL2016/1819 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Att godkänna och tillämpa SKL´s rekommendation om 

enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av 

offentligt finansierad assiterad befruktning 

 Att föreslå regionfullmäktige besluta att vårdavgiften ska 

vara oförändrad mot den som gäller inom Region 

Jönköpings län idag. 
 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Anne Karlsson yrkar avslag på rekommendationen och vill till 

protokollet göra följande anteckning, vilket beviljas:  

Barnkonventionen är tydlig:  

Artikel 3, 1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 

offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

 

Artikel 7, 1. Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen 

och skall ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett 

medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om 

sina föräldrar och bli omvårdat av dem. 

Barnet har fråntagits rätten att få vetskap om sin far och få 

omvårdnad också av honom. Därmed har inte barnets bästa 

kommit i främsta rummet vid lagstiftningen.  

Det är vår övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform 

som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och 
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trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi medvetna om att detta är en 

samlevnadsform som inte fungerar för alla. Att bli förälder kan 

vara en extremt stark längtan. Den stora sorg och smärta som 

ofrivillig barnlöshet kan innebära kan leda till ohälsa. Men att bli 

förälder är ingen rättighet. Vuxna kan aldrig ha rätt till barn, 

däremot har barn alltid rätt till föräldrar. 

Sammanfattningsvis anser vi att det är självklart att barnets bästa 

och barnperspektivet, dvs. rätten till två föräldrar, ska väga 

tyngre än kvinnans önskan om barn. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande mot 

föreliggande förslag och finner att nämnden bifaller föreliggande 

förslag, med tillägget att föreslå regionfullmäktige besluta att 

vårdavgiften ska vara oförändrad mot den som gäller inom 

Region Jönköpings län idag. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk Jimmy Henriksson Sibylla Jämting 

 

 

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 

  

 

 

 

  

 

 

 


















