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2019 er gået på hæld og 2020 er så småt kommet godt i gang. Det er nu tid til det tredje nyhedsbrev fra DFS’s 
bestyrelse. Siden sidst har vi koncentreret os om flg.: 

 

Klinikleder/lableder/professormøde d. 7. januar 2020 

Vores nye udvalg var igen indkaldt til møde for at drøfte to begivenheder fra efteråret; Forslaget fra 
Region Hovedstaden om at udvide antallet af behandlinger fra tre til seks samt Tænketanken for Fertility 
Awareness under ReproUnion.  
Alle offentlige og private IVF-klinikker var repræsenteret fraset en enkelt. Ulrik Kesmodel var ordstyrer. 

 
• DFS som selskabets talerør  

I selskabets formålsparagraffer fremgår det; 

“at fungere som professionens talerør overfor befolkningen og myndighederne i faglige, politiske og 

etiske spørgsmål som vedrører infertilitet og infertilitetsbehandling at fungere som professionens 

talerør overfor befolkningen og myndighederne i faglige, politiske og etiske spørgsmål som vedrører 

infertilitet og infertilitetsbehandling”  

Vi diskuterede, hvilken rolle DFS skal have fremadrettet?  

• Et fagligt selskab og fælles talerør for branchen? 
• En forening, der arrangerer to årlige møder? 
• Et fagligt selskab, der udelukkende fokuserer på guidelines?  
• Hvad forventes af bestyrelsen i politiske spørgsmål? 
 
Konklusionen blev, at der kan være forskellige opfattelser af hvorledes tingene skal gribes an – men 
selskabet skal holde sammen. Kun et selskab som udelukkende fokuserer på faglighed, holder ikke. 
Selskabet skal også være politisk aktivt. 
Der var derfor generel enighed om, at strategiprocesser, politiske tiltag og øvrige gennemgribende 
ændringer fremadrettet ønskes drøftet med bestyrelsen og bredt i selskabet. 
 
 

• Forslag fra Region Hovedstaden om udvidelse af antallet af offentlige behandlinger 

Sundhedsudvalget havde bedt fire regionsklinikker om at udarbejde en strategi for fertilitetsområdet 
i Region Hovedstaden. Strategiarbejdet er forløbet gn. de sidste to år. 

Rapporten fra strategiarbejdet samt de udfordringer bestyrelsen har samlet pr mail blev 
gennemgået, konklusionen blev en henvendelse til Region Hovedstaden og Danske Regioner med 
fokus på de udfordringer, en udvidelse af tilbuddet kan medføre. Brevene er afsendt og kan ses på 
den lukkede hjemmeside for medlemmer under medlemsbreve. 
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• Tænketanken om Fertility Awareness under ReproUnion  

Initiativtagerne bag tænketanken og den siddende bestyrelse afholdte et dialogmøde d. 7. november 
2019. Konklusionen på mødet var, at der ved videre dialog og drøftelse af et samarbejde på 
klinikledermødet i januar 2020, skulle findes en løsning mhp. støtte til projektet. Initiativtagerne til 
tænketanken meddelte umiddelbart efter mødet, at de ikke ønskede et samarbejde med den 
siddende bestyrelse. Tænketanken ønsker heller ikke at indgå i et samarbejde med NFS. 
DFS kan ikke støtte initiativet, når der ikke er et ønske om dialog eller samarbejde.  
DFS hilser en fremtidig dialog og evt samarbejde velkommen, såfremt holdningen skulle ændre sig 
hos initiativtagerne til tænketanken. 

 

Årsmøde og guidelinemøde 2020 

Vi glæder os meget til at byde jer alle velkomne til Årsmøde på Hotel Legoland d. 14.-15. marts 2020. 
Fertilitetsklinikken på Herlev-Gentofte Hospital har lavet et spændende program, som ligger på 
hjemmesiden. Tilmeldingen til årsmødet er netop 31/1 og lukker allerede 21/02. Vi glæder os til at se så 
mange som muligt. 

Husk at deltage i guidelinemødet, hvor vi i år skal diskutere relevante guidelines om fertilitetsbevaring, 
livsstilsfaktorer (kaffe, alkohol, tobak), udredning af kendt sæddonor og endometriose. 

 

Pressehenvendelser 

Vi har udtalt en del om solomødre – der er fortsat stor interesse for dette i medierne. Herudover om det 
stigende antal af donorbørn og behovet for at finde sine ”genetiske søskende” på nettet. 

 

Diverse 

Der er opdaget en fejl i antallet af forventede fødte børn efter IVF <40 i arket for 2018 som ligger på 
hjemmesiden. Den er rettet til og samtidig er der tilføjet % flerfold. 


