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Spørgsmål:
Der er fra regionsrådsmedlem Olav Nørgaard fremsendt input til at
øge kapacitetsbehandlingen særligt i Skive. Administrationen har
vurderet forslaget nærmere.
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Svar:
Ifølge forslag fra regionsrådsmedlem Olav Nørgaard vil der med
ansættelse af en reservelæge, en sygeplejerske og en bioanalytiker
kunne produceres 240 cycli ekstra pr. år i Fertilitetsklinikken Skive,
hvilket vil bidrage til at reducere ventetiderne for både inden- og
udenregionale patienter (sidstnævnte med indtægter til følge for RM).
Administrativ vurdering af forslaget
Såfremt Fertilitetsklinikken i Skive under Hospitalsenhed Midt
opnormeres med:
1 afdelingslæge: 842.000 kr./år
1 sygeplejerske: 474.000 kr./år
1 bioanalytiker: 465.000 kr./år
I alt: 1.781.000 kr. årligt
skønnes det at være muligt at opnå en aktivitetsøgning på ca. 20 %.
En sådan aktivitetsøgning vurderes at kunne nedbringe den
nuværende ventetid betydeligt.
Med den nuværende bemanding gennemfører Fertilitetsklinikken i
Skive ca. 1.200 forløb om året, og vil med en opnormering, som
beskrevet ovenfor, altså kunne øge denne produktion med 240 forløb
pr. år. Et forløb er den samlede pakke, som tilbydes kvinden/parret,
og består af op til 10 kontakter pr. kvinde/par (samtaler,
undersøgelser, scanninger, ægudtagning, blodprøver og
ægoplægning).

25

Ifølge oplysninger indhentet hos HEM vil opnormeringen endvidere
betyde, at Fertilitetsklinikken i Skive vil kunne tilbyde hjælp til 50
par, som pt. står på venteliste til at modtage ægdonation.
Det vurderes af HEM at være muligt at rekruttere det fornødne
personale.
Det fremgår ikke af forslaget, om det er tænkt som en permanent
kapacitetsudvidelse. Såfremt den ekstra kapacitet opretholdes,
vurderes der ikke umiddelbart at være problemer med at udnytte
kapaciteten, idet der er stor efterspørgsel efter fertilitetsbehandling,
og generelt relativt lange ventetider på fertilitetsområdet i Danmark.
Indkøb af udstyr/apparatur
Den ovenfor beskrevne opnormering på personalesiden vurderes at
kræve anskaffelse af ekstra apparatur:
En ekstra UL-scanner: 300.000 kr.
Et ekstra embryoskop: 886.000 kr.
Samlet éngangsomkostning: 1.186.000 kr.
Ved en udmøntning af forslaget, skal der tages stilling til, om
udgifterne til anskaffelse af ekstra apparatur skal dækkes ved en
højere bevilling i opstartsåret eller om anskaffelserne forudsættes
finansieret via regionens almindelige, årlige prioritering af apparaturanskaffelser.
Udenregionale indtægter
Når udenregionale patienter behandles på fertilitetsklinikken i Skive,
giver det en mellemregional indtægt til Region Midtjylland. Indtægterne tilfalder den centrale samhandelskonto. Som angivet i det
stillede forslag fra Olav Nørgaard, må det forventes, at en
kapacitetsudvidelse med deraf følgende kortere ventetider i Skive vil
tiltrække kvinder/par fra andre regioner.
Det kan være vanskeligt at foretage en præcis estimering af indtægtspotentialet ved den foreslåede kapacitetsudvidelse. I 2018-2020
havde 15-18 % af patienterne på Fertilitetsklinikken i Skive bopæl i
en anden region. Det vurderes at være en rimelig antagelse, at
andelen af udenregionale patienter vil kunne stige som følge af
kortere ventetider. Herunder også i lyset af udskudt aktivitet i bl.a.
Region Nordjylland som følge af strejke blandt sygeplejerskerne.
Langt størstedelen af de udenregionale patienter, der behandles på
Fertilitetsklinikken i Skive, er altså fra Region Nordjylland og Region
Syddanmark. I 2018-2020 havde ca. 15-17 % af patienterne i Skive
bopæl i enten Region Nordjylland eller Region Syddanmark, mens
andelen af patienter i samme periode fra Region Hovedstaden og
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Region Sjælland udgjorde ca. 1,5-2 %. Region Midtjylland har rabataftaler med de Region Nordjylland og Region Syddanmark, hvilket
betyder, at de kun betaler 70 % af taksterne i den mellemregionale
afregning. Der er ingen rabataftaler med Region Hovedstaden og
Region Sjælland. Så når borgere fra disse to regioner behandles på
Fertilitetsklinikken, giver det indtægter på 100 % af taksterne.
Hvis det antages, at andelen af udenregionale patienter vil stige til
ca. 25 %, svarer det til, at omkring 60 fertilitetsbehandlinger årligt
vil give en indtægt til Region Midtjylland via den mellemregionale
afregning. Det vurderes, at afregningen for forløbene vil ligge på
20.000-30.000 kr. pr. forløb. Det skønnes dermed forsigtigt, at
indtægten vil ligge i omegnen af 1 mio. kr. om året (60 forløb med en
gns. afregning på 25.000 kr. * 0,7). Indtægten vil i praksis formentlig
lande over ca. 1 mio. kr., idet forløbene for patienter fra Region
Hovedstaden og Region Sjælland afregnes til 100 % af taksterne på
området. Samtidig kendes ikke effekten i praksis af kortere
ventetider i forhold til at tiltrække patienter fra andre regioner.
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