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Den offentligt finansierade
sjukvården bör erbjuda barnlö-
sa par tre behandlingsförsök
med in vitrofertilisering, IVF,
oavsett var i landet paren är bo-
satta. 

Den rekommendationen gör
arbets- och referensgruppen för
ofrivillig barnlöshet inom
Svensk förening för obstetrik
och gynekologi. Bakgrunden är
att vissa landsting bekostar tre
IVF-behandlingar, andra inget
alls. 

SFOG efterlyser större enhetlighet i
landet. Ett argument är att regeringen
prioriterat upp ofrivillig barnlöshet (se
faktaruta). Vid ett möte i Göteborg den
13 mars diskuterade SFOGs Arbets-
och referensgrupp för ofrivillig barn-
löshet vilka riktlinjer som professionen
anser bör gälla för den offentligt finan-
sierade IVF-verksamheten i Sverige.

– Vi kom fram till att det medicinskt
och resursmässigt är rimligt att den of-
fentliga sjukvården erbjuder tre be-
handlingsförsök. Det ger minst 50–60
procents chans till barn, säger Lottie
Skjöldebrand Sparre, ordförande i
gruppen. 

I rekommendationen sägs också att
par utan gemensamma biologiska barn
ska ges företräde till behandling, och att
kvinnans ålder inte bör överstiga 38–40
år. Gruppen har tidigare gett sin syn på
området i »Assisterad befruktning och
preimplantatorisk diagnostik i Sverige»
(ARG-rapport 31/1996).

»Stötande skillnader»
Lottie Skjöldebrand Sparre och

SFOGs ordförande Viveca Odlind upp-
vaktade i höstas socialminister Margot
Wallström med begäran att regeringen
skulle gå ifrån prioriteringsutredning-
ens uppfattning om behandling mot
ofrivillig barnlöshet. 

– Det vi framför allt reagerade emot
var att ofrivillig barnlöshet inte skulle
vara sjukdom eller följd av sjukdom,
utan närmast en lyxverksamhet. Vi fick
gehör för våra synpunkter, konstaterar
Viveca Odlind.

– Vi framförde också till ministern
att det är väldigt stötande att det ska
bero på var i landet man bor för att få
hjälp att få barn. 

En viss särbehandling är kanske rea-

listisk i en kärv ekonomi, men det är stor
skillnad mellan att betala 200 kr eller
25 000 kr, anser Viveca Odlind.

De båda kollegerna reagerar starkt
mot att barnlösa par i vissa landsting själ-
va får bekosta hela IVF-behandlingen.

– Det är anmärkningsvärt och stö-
tande. Situationen blir än märkligare
den dag Sveriges riksdag antagit priori-
teringspropositionen, där ju ofrivillig
barnlöshet ingår i gruppen kroniska
sjukdomar, säger Lottie Skjöldebrand
Sparre. 

Överklagat till kammarrätten
Västerbottens läns landsting beslu-

tade i september 1996 att all behandling
av ofrivillig barnlöshet från och med
den 1 oktober 1996 ska bekostas av pa-
ret självt till självkostnadspris. Beslutet
överklagades av fem personer till Läns-
rätten, som avslog överklagandena.

Ett av de berörda paren överklagade
i början av mars beslutet till Kammar-
rätten i Sundsvall. Paret yrkar i första
hand att »landstingets beslut om att av-
giftsbelägga assisterad befruktning ska
hävas. I andra hand vill vi att landsting-
et kostnadsfritt ska behandla de par som
köplacerats innan beslutet togs».

– Målet är principiellt oerhört vik-
tigt, betonar Lottie Skjöldebrand Sparre. 

»Slår sönder konkurrensen»
KG Nygren, tidigare ordförande i

SFOG, och verksam med IVF-behand-
ling vid Sophiahemmet i Stockholm, in-
stämmer i professionens kritik och är
som privat verksam dessutom kritisk
mot att den offentliga sjukvården byg-
ger ut IVF-verksamheten, som i t ex
Örebro (Läkartidningen 10/97).

– Man slår sönder konkurrensen ge-
nom att man lägger sig på en helt annan
prisnivå än den vi kan ta ut. Men det
framställs som en förmån att man erbju-
der IVF till priser långt under de priva-
ta klinikernas. Vad kommer härnäst?

Arbets- och referensgruppen för

ofrivillig barnlöshet diskuterade även
denna aspekt vid sitt möte i Göteborg.
Det råder konsensus i gruppen vad be-
träffar åtskillnad rörande offentlig re-
spektive privatfinansierad vård.

– Rågången måste vara helt klar. Att
avvika från den principen leder annars
till en fundamental förändring av hela
grundtanken med en av offentliga medel
finansierad sjukvård på lika villkor, un-
derstryker Lottie Skjöldbrand Sparre. 

Alla behandlas lika
Landstingsrådet Ove Löfgren (s),

Västerbottens läns landsting, framhål-
ler att man arbetat grundligt med priori-
teringsfrågorna i landstinget.

– Vi har graderat vården från absolut
nödvändig akut vård nedåt i en fallande
skala. När det gäller ofrivillig barnlös-
het skickades tidigare varje år ett antal
patienter från Västerbotten för behand-
ling i Trondheim. 

– Men från professionen upplevde
man svårigheter att välja ut vilka par
som skulle komma ifråga, och lands-
tingets ekonomi är begränsad. Nu ges
behandlingen på hemmaplan, på lika
villkor för alla, säger Ove Löfgren. 

Andra grupper väger tyngre
Landstingsrådet Raul Björk (s), Öre-

bro, tror inte att regeringens priorite-
ringsproposition kommer att ändra
landstingets beslut att erbjuda endast en
IVF-behandling i stället för tidigare tre. 

– Vi har lutat oss en del mot priorite-
ringsutredningen, och om vi eventuellt
skulle få nya resurser tror jag inte att
IVF skulle få högsta prioritet. Andra,
rent medicinska åtgärder för exempel-
vis äldre patienter väger tyngre.

– Men den riktigt hårda prioritering-
en har vi inte gjort. Jag ser därför vår
lösning med IVF-verksamhet vid Re-
gionsjukhuset i Örebro som en kompro-
miss. Vi använder de pengar som tidiga-
re anvisades till behandlingen av dessa
patienter i t ex Uppsala och Falun. IVF-

Rekommendation från arbetsgrupp inom SFOG:

Enhetliga riktlinjer i landet 
behövs för IVF-behandling

Tabell I. IVF-behandling i Sverige 1991–1994. Källa: Epidemiologiskt centrum, Socialstyrel-
sen. (Uppgift för antalet patienter 1994 saknas på grund av ofullständig rapportering.)

1991 1992 1993 1994

Antal patienter 2 680 3 498 4 114 –
Antal startade behandlingar 3 965 4 635 5 414 6 453
Antal embryoåterföringar 3 081 3 856 4 505 5 326
Antal graviditeter 752 1 065 1 368 1 513
Antal förlossningar 524 795 1 047 1 196
Antal levande födda barn 712 1 045 1 356 1 492



verksamheten i Örebro medför ingen
merkostnad för landstinget, vilket ock-
så varit ett villkor.

När det gäller konkurrensen tycker
Raul Björk att prisbilden är märklig.

– Vår utgångspunkt är att landstinget
ska ha full kostnadstäckning för IVF-
verksamheten, som får sin egen budget.
Att ta ut den självkostnad som sedan åter-
står tycker jag inte är illojal konkurrens.

På lika villkor
Läkarförbundets VD Anders Milton

tog för en tid sedan initiativ till ett sam-
manträffande med företrädare för IVF-
klinikerna i Sverige, privata såväl som
offentliga. 

– En gemensam uppfattning hos
IVF-läkarna är – inte minst mot bak-
grund av Margot Wallströms uttalanden
– att IVF-behandlingen är en del av nor-
mal hälso- och sjukvård. Därför bör
landstingen inte ta extra betalt för den,
lika lite som för t ex en blindtarmsope-
ration, säger Anders Milton, som också
framhåller att konkurrensen ska ske på
acceptabla villkor.

– Offentliga kliniker får inte subven-
tioneras så att man slår undan benen på
de privata.

Jan Lind
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Ofrivillig barnlöshet 
bedöms som sjukdom
Regeringen har i prioriteringspro-

positionen flyttat upp ofrivillig barn-
löshet från Prioriteringsutredningens
grupp IV »Oklara fall» till propositio-
nens grupp III »Vård av mindre svåra
akuta och kroniska sjukdomar». 

Motivet är att det hos flertalet ofri-
villigt barnlösa par faktiskt finns en på-
visbar biologisk rubbning – resttill-
stånd efter tidigare sjukdom eller en
pågående kronisk sjukdom – och där-
med ett klart hälsorelaterat behov. 

Regeringen anser att Prioriterings-
utredningen lämnat frågan om bedöm-
ning av det medicinska behovet och i
stället gått in på behandlingsmetoder.
Men prioriteringar ska – utifrån den
etiska plattformen – avse behoven, inte
ange vilken behandlingsmetod som
ska tillämpas i det enskilda fallet. 

När det gäller ofrivillig barnlöshet
är det det medicinska problemet som
ska prövas, inte om det ska åtgärdas ge-
nom IVF-behandling eller genom t ex
kirurgiskt ingrepp. 

För varje tillstånd kan det finnas ett
individuellt så betydande medicinskt
behov av en åtgärd att hälso- och sjuk-
vården ska tillgodose behovet, förkla-
rar regeringen. Därför bör behandling
mot ofrivillig barnlöshet ingå i grupp
III, vård av mindre svåra akuta och kro-
niska sjukdomar. Riksdagens socialut-
skott delar regeringens uppfattning i
frågan. •

FAKTARUTA

SHSTF och Läkarförbundet
etablerar samarbete
Att öka möjligheterna att på-

verka utvecklingen inom sjuk-
vården, det är målsättningen
med det samarbete mellan
Vårdförbundet SHSTF och Lä-
karförbundet som nu etableras
på allvar.

– I sakfrågor vinner vi på att arbeta
gemensamt, säger Robert Leth, Läkar-
förbundets ordförande.

– Med knappa resurser ökar behovet
av professionellt inflytande, menar Eva
Fernvall, Vårdförbundet SHSTFs ord-
förande.

De är överens om att det finns många
områden där förbunden kan samarbeta.
Det gäller t ex lönebildning, patienträt-
tigheter och kvalitetssäkring.

– Det finns mer som förenar än mot-
satsen, konstaterar Eva Fernvall.

Förra veckan träffades Vårdförbun-
dets förbundsstyrelse och Läkarförbun-
dets centralstyrelse för att diskutera frå-
gan om framtida samarbete. Hittills har
kontakterna hållits inom en liten krets
på presidienivå. Våren 1995 ägde ett
första möte rum och då fann man att det
fanns några sakfrågor där intresset var
gemensamt. 

Projektorienterat arbete
– Samarbetet blir projektorienterat i

sakfrågor.  Vi kommer inte att genomfö-
ra gemensamma förhandlingar eller
syfta till gemensamt avtal, säger Eva
Fernvall.

I varje enskild fråga kommer man att
pröva om det finns en gemensam platt-
form. Det handlar om att sjuksköterskor
och läkare som professioner måste ta an-
svar för utvecklingen. Eva Fernvall me-
nar att läkare och sjuksköterskor inte har
valt sina yrken som vilka yrken som helst.

– Vi drivs av en stark kärlek till vår-
den, säger Eva Fernvall. Då är det natur-
ligt att vi vill att sjukvården ska fungera
så bra som möjligt och att vi har synpunk-
ter på utvecklingen. Vi måste vara klara
över att vi står inför stora förändringar.

Robert Leth påpekar att omvärlds-
faktorerna är starka. Inte minst påverkar
den ekonomiska situationen utveckling-
en inom sjukvården. Gamla modeller
måste omprövas och nya arbetas fram.

En strukturfråga är hur man kopplar
lönebildningen till det som händer.  En
fråga är hur chefens befogenheter ser ut;
kan chefen använda löneinstrumentet?
Frågorna  om lönebildning  och  lönesy-
stemutvecklingen kommer att behand-
las i gemensamma projekt.

– Vi har samma syn på lönebildning-
en, säger Robert Leth. Vi anser att den
ska ske så nära verksamheten som möj-
ligt, dvs hanteras av verksamhetschefen.

En ambition med samarbetet är att
göra »branschen vård» tydlig. Förbun-
den menar att det har blivit för mycket
av suddig offentlig sektor.

– Vi ser på sektorn som vårdbransch.
Arbetsgivaren ser på den som bran-
schen kommunal sektor. Det är ett pro-
blem. Vi når inte fram till arbetsgivaren,
därför att vi inte har gemensam syn på
vad branschen är, säger Robert Leth.

– Sett ur samhällsperspektiv skulle
vi tjäna på ett rent branschperspektiv,
säger Eva Fernvall. För att få en bra
verksamhet måste vi betrakta det som
en vårdbransch och inte som en del av
en diversehandel.

För få ekonomer
Fernvall och Leth pekar också på

problemet med att så få ekonomer be-
griper sig på vården och att det finns all-
deles för få hälsoekonomer. Mötet mel-
lan patient och läkare t ex kan inte vär-
deras i ekonomiska termer. Alla vet att
värdet inte är noll, men eftersom värdet
är okänt sätts det till noll. Och denna
nolla påverkar naturligtvis synen på
vården på ett olyckligt sätt.

– Vi måste få vara stolta över vårt ar-
bete i vården. Allt går faktiskt inte utför
utan utvecklingen går framåt. Vi gör t ex
inte samma sak idag som för fem år se-
dan, säger Robert Leth.

Det samarbete som nu på allvar dras
igång med projektarbeten syftar inte till
ett framtida samgående mellan de två
förbunden. Förbunden representerar två
helt olika yrken och uppdelningen i två
förbund ska man inte ändra på. 

Kristina Johnson 

Ny chefredaktör
och ansvarig utgivare
för Läkartidningen
Mats Ekdahl, som för två måna-

der sedan utsågs till chefredaktör
för Läkartidningen (se LT 6/97),
tillträder tjänsten den 1 april. Han
blir då också ansvarig utgivare efter
Yngve Karlsson, som varit tillför-
ordnad sedan Läkartidningens tidi-
gare chefredaktör Bosse Tolander
gick i pension den 31 augusti 1996.


