DANSK FERTILITETSSELSKAB
Regionsdirektør
Leif Vestergaard Pedersen
Region Midtjylland
22.august 2008
Kære Leif Vestergaard Pedersen
Ifølge et indslag i TV2 Østjylland 13. August 2008 vil Region Midtjylland som led i en spareplan samle de tre
eksisterende fertilitetsklinikker i Skejby, Skive og Brædstrup til en enkelt klinik. Besparelsen der forventes
opnået er 15 millioner kroner.
At samle fertilitetsbehandlingen på en klinik i et område på Region Midtjyllands størrelse medfører stærkt
forøget transporttid for regionens infertilitetspatienter og må betegnes som en alvorlig serviceforringelse.
Alle barnløse par skal som led i deres behandling møde på klinikken 6‐8 gange for hvert graviditetsforsøg.
Med en besparelse i størrelsesordenen 15 millioner kroner må man konkludere at der ikke er tale om at
regionen ”sammenlægger” de tre fertilitetsklinikker med derimod at regionen ”nedlægger” to klinikker og
dermed reducerer regionens behandlingstilbud til de barnløse med 66 %.
Såfremt de bebudede besparelser gennemføres vil der efter Dansk Fertilitetsselskabs vurdering være tale
om en grænseløs uklog beslutning.
Det er desuden en beslutning der gå på tværs af alle de sundhedsfaglige vurderinger for assisteret
befrugtning der blev udført som led i regiondannelsen.
I en tid med så store demografiske udfordringer som de danske burde man i stedet investere i en forøget
behandlingskapacitet og ikke i en snæversynet minimal besparelse. Det danske fertilitetsbehandlings‐
system er årligt ansvarligt for 8 % af alle danske børn født. Konsekvensen af de bebudede besparelser er en
reduktion i den danske fødselskohorte på ca.500 børn årligt.
Man kan selvfølgelig forstille sig, at de afviste patienter fremover selv må betale de kr. 20‐25.000 som hver
IVF behandling i privat regi koster. Det må nødvendigvis så betragtes som at regionen har indført
brugerbetaling på sundhedsydelser. Et mere sandsynligt scenarie er, at patienterne vil søge til
fertilitetsklinikker i andre regioner med deraf øget pres på disse regioners behandlingstilbud. I sidstnævnte
tilfælde vil Region Midtjylland jo alligevel skulle betale for behandlingerne jf. det frie sygehusvalg og det må
forventes, at den planlagte besparelse vil blive helt eller delvis udhulet.
Da regionens tre fertilitetsklinikker alle er forskningsaktive vil planlagte besparelse betyde, at Danmark vil
sagte bagud hvad angår den nødvendige forskning og udvikling indenfor fertilitetsområdet.
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