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Til Danske Regioners Sundhedsudvalg

Danske Regioners Sundhedsudvalg har anbefalet, at vi i de enkelte regioner drøfter Region Hovedstadens forslag om at øge antallet af reagensglasbehandlinger fra 3 til 6. Region Syddanmarks
sundhedsudvalg drøftede forslaget den 11. august 2020.
Forud for drøftelsen havde vi modtaget brev fra Dansk Fertilitetsselskab og indhentet bemærkninger
fra regionens gynækologiske-obstetriske specialeråd og fertilitetsklinikken på OUH.
Vi er i sundhedsudvalget grundlæggende enige i, at vi i Danmark får en højere fødselsrate end de nuværende 1,7 pr. kvinde. Vi ser dog, at der er forskellige dilemmaer ved at øge antallet af
reagensglasbehandlinger.
Regionens specialeråd vurderer, at vi i de kommende 7 år vil se en stigning i antallet af fødsler, da
flere store fødselsårgange er i den fødedygtige alder. Det vil højst sandsynligt betyde, at der kommer
et øget pres på fertilitetsklinikkerne og fødeafdelingerne, også uden at antallet af reagensglasforsøg
øges fra 3 til 6.
Der opleves på nuværende tidspunkt vanskeligheder med rekruttering af personale til fertilitetsklinikkerne og til fødeområdet generelt. Derudover opleves der her i regionen problemer med rekruttering af
bioanalytikere, som er en vigtig personaleressource i forbindelse med fertilitetsbehandling. Det er forventningen, at det fremadrettet også vil være svært at rekruttere medarbejdere til området.
På landsplan er der generelt lang ventetid for fertilitetspatienter. Ved at øge antallet af reagensglasforsøg vil ventetiden stige endnu mere. Det er forventningen, at ventetiden - selv uden flere
reagensglasbehandlinger - vil stige som følge af de store fødselsårgange. Den længere ventetid kan
forringe den enkelte kvinde eller det enkelte pars samlede muligheder for at opnå graviditet og fødsel.
Der er forskellige aktører på området herunder både de offentlige fertilitetsklinikker, speciallægepraksis og private fertilitetsklinikker. Det vil være relevant at få belyst den samlede kapacitet på området.
Sundhedsudvalget udtrykte også bekymring for, hvordan et øget antal reagensglasbehandlinger kan
påvirke kvinden og parret, og om det kan have psykologiske konsekvenser. Denne betragtning bør
også indgå i en yderligere belysning af sagen.
Endelig vil det være relevant at få belyst, hvilken betydning forslaget vil have økonomisk, både i forhold til fertilitetsområdet, men også i forhold til det gynækologiske- obstetriske område generelt.
Sundhedsudvalget i Region Syddanmark anbefaler Danske Regioners Sundhedsudvalg, at ovenstående dilemmaer bliver yderligere belyst i et samarbejde mellem regionernes fagfolk og relevante
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faglige selskaber. I dag har regionerne et ensartet serviceniveau på dette område, hvilket vi også på
det kraftigste vil opfordre til, at regionerne har fremadrettet.
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