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Kopia av Bilaga 7 Till Landstingsstyrelsens protokoll 23 mars 2016
PREVENTIVMEDELSSUBVENTION 2016
Landstingsstyrelsen fattade 2013‐12‐18 (§341) och 2015‐02‐25 (§ 50) beslut om
preventivmedelssubvention i Landstinget Västmanland baserat på rekommendation
från SKL om enhetliga subventionsregler.
Nuläge
Som en följd av besluten gäller följande från och med 2015‐05‐01:
Till kvinnor under 26 år folkbokförda i Västmanland subventioneras preventivmedel
av Landstinget Västmanland.
Subventionen gäller för samtliga preventivmedel som ingår i högkostnadsskyddet
enligt beslut av Tandvårds‐ och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Därutöver
subventioneras även Yaz med dess generika och Jaydess.
Skrivna recept berättigar till subvention under sin giltighetstid.
Årskostnaden är max 100 kronor. För preventivmedel med verkningstid över ett år,
till exempel spiral, gäller engångskostnad om 100 kr.
Enligt landstingsstyrelsens beslut ska tilläggen omprövas i samband med ny
basläkemedelslista.
Ett nytt beslut motiveras av ändrad marknadssituation för vissa preventivmedel:
‐ Jaydess ingår numera i högkostnadsskyddet.
‐ Cerazette och Yaz ingår inte i högkostnadsskyddet; däremot finns
motsvarande generika inom högkostnadsskyddet.
‐ Nuvaring ingår inte i högkostnadsskyddet.
Förslag till förändring av subventionen
Från och med 2016‐05‐01 föreslås följande utformning av
preventivmedelssubventionen
inom Landstinget Västmanland.
För kvinnor under 26 år folkbokförda i Västmanland gäller följande:
1) Samtliga preventivmedel inom högkostnadsskyddet subventioneras av Landstinget
Västmanland.
2) Därutöver subventioneras Nuvaring av Landstinget Västmanland.
3) Maximal årskostnad är 100 kr. För preventivmedel med verkningstid överstigande
1 år gäller engångskostnad om 100 kr. Byte av preventivmedel under kalenderår kan i
enstaka fall medföra en högre årskostnad.
4) Landstinget Västmanland medger att apoteken byter ut läkemedel som inte ingår i
högkostnadsskyddet till motsvarande förmånsberättigat generikum, utan föregående
kontakt med förskrivare.
5) Även för recept skrivna före 2016‐05‐01 gäller de nya reglerna inklusive möjlighet
för apoteken att byta till förmånsberättigat generikum. Subvention medges inte för
preparat utanför högkostnadsskyddet (med undantag av Nuvaring), även om
receptet skrivits före 2016‐05‐01.

Bil 7
6) Tilläggen ska omprövas i samband med varje ny basläkemedelslista. Sådana beslut
kan handläggas på tjänstemannanivå (landstingsdirektör/hälso‐ och
sjukvårdsdirektör).
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Beslut av landstingsstyrelsen utdrag ur protokoll från 2016‐03‐23
§ 85 Ändring av preventivmedelssubventionen i Västmanland
LTV 150235

Landstingsstyrelsen fattade 2013‐12‐18 §341 och 2015‐02‐25 § 50 beslut om
preventivmedelssubvention i Landstinget Västmanland. Enligt landstingsstyrelsens
beslut ska tilläggen omprövas i samband med ny basläkemedelslista.
Ett nytt beslut motiveras av ändrad marknadssituation för vissa preventivmedel då
vissa av dem kommit in i högkostnadsskyddet och andra utgått från det.
Föreligger förslag till förändring av preventivmedelssubventionen.
Landstingsstyrelsens beslut
1. Förslaget till ny preventivmedelssubvention godkänns, att gälla från och med
2016‐05‐01.
2. Kommande beslut om ändringar av preventivmedelssubventionen fattas av
landstingsdirektören.

