
ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM 
Regionstyrelsen 2021-03-03 Sida 1 (2) 

 

 

ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 
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ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anneli Granberg Kirsti Jussila 

Revidering av rekommendation om 
offentligt finansierad assisterad 
befruktning  
Dnr 01751-2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att anta sjukvårdsdelegationens reviderade rekom-

mendation gällande offentligt finansierad assisterad befruktning.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ser positivt på förslaget att regionerna enhetligt ska erbjuda 

offentligt finansierad assisterad befruktning då det bidrar till en kunskapsba-

serad och jämlik vård för alla.  

Sammanfattning 
Den reviderade rekommendationen definierar vissa centrala begrepp samt 

anger grundläggande kriterier för genomförande, övre och undre åldersgrän-

ser samt antalet behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet.  

Rekommendationen överensstämmer väl med Region Norrbottens nuvarande 

hantering gällande assisterad befruktning och innebär endast smärre uppda-

teringar av regionens nuvarande rutiner. 

Rekommendationen föreslås träda i kraft så snart den formellt är beslutas i 

varje enskild region. 

Ärendet 
Sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Regioner har vid sam-

manträde 17 december 2020 beslutat att rekommendera regionerna att till-

lämpa förslaget om enhetlighet i erbjudandet av offentligt finansierad assi-

sterad befruktning. Rekommendationen avser olikkönade par, samkönade 

kvinnliga par samt ensamstående kvinnor. 

Rekommendationen har uppdaterats vid två tillfällen sedan första beslutet i 

november 2014. Den första revideringen skedde med anledning av ny lag-

stiftning från 1 april 2016 gällande ensamstående kvinnor och assisterad 

befruktning. Det andra kring att ta bort hänvisning till föräldrabalken när det 

gäller den undre åldersgränsen, eftersom den lagstiftningen konstruerades 

om. 

Då assisterad befruktning är förenat med omfattande utredningar och höga 

kostnader följer den nya rekommendationen professionens samlade bedöm-

ning att den undre åldersgränsen för assisterad befruktning fortsatt bör vara 

25 år. Undantag kan göras från 18 års ålder om det finns medicinska skäl för 

detta. 
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Hänvisningarna till hälso- och sjukvårdslagen har uppdaterats utifrån änd-

ringar som trädde i kraft den 1 april 2017 och landsting har konsekvent er-

satts med region.  

Rekommendationen föreslås träda i kraft så snart den formellt är beslutas i 

varje enskild region. I de fall när regionens nuvarande erbjudande skiljer sig 

från rekommendationen är det upp till varje region att därtill även besluta om 

lämpliga övergångsrutiner.  

Region Norrbotten 

Assisterad befruktning sker inte inom Region Norrbotten. Specialistvårds-

remiss skickas till LIVIO fertilitetscentrum i Umeå. 

 2019 skickades totalt 112 remisser till LIVIO, varav 7 remisser gällde 

ensamstående kvinnor. 

 2020 skickades totalt 70 remisser till LIVIO, varav 5 remisser gällde 

ensamstående kvinnor. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Rekommendation om enhetlighet i regionernas erbjudande av offent-

lig finansierad assisterad befruktning (revidering 2) 

Protokollsutdrag skickas till: 
Verksamhetsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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