
Emne: Handlingsplan for en gradvis genåbning af fertilitetsbehandling i Danmark 
  
Kære fertilitetsklinikker, 
Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen ønsker med denne mail til landets fertilitetsklinikker at 
støtte op om processen for en gradvis genåbning af fertilitetsbehandling i Danmark. 
  
Bestyrelsen for Dansk Fertilitetsselskab (DFS) har i brev af 3. april til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 
og Sundhedsstyrelsen (SST), vedhæftet, stillet forslag til, hvorledes en gradvis tilbagevenden til normal 
aktivitet for fertilitetsbehandling kan etableres. 
  
STPS og SST er overordnet enig i dokumentets tilgang til en gradvis genåbning af fertilitetsbehandling i 
Danmark, hvad angår den konkrete anbefaling af, at man bør tilgodese patienter med særlige behov, som 
også kan omfatte patienter, der har fået aflyst deres behandling under den aktuelle krise, og efter den 
enkelte kliniks vurdering. Vi er også enige i forslagene til konkrete tiltag i klinikkerne, der giver bedst mulig 
sikkerhed for patienter og personale, og som er i overensstemmelse med myndighedernes generelle 
retningslinjer.  
  
I forbindelse med de enkelte klinikkers genåbning af fertilitetsbehandling forventer vi, at der foreligger 
skriftlige procedurer med dokumentation for personalets gennemlæsning og forståelse af procedurerne for 
de forhold som beskyttelse af patienter mod krydsinfektion, beskyttelse af sundhedspersonalet o.a, der er 
beskrevet i dokumentet. 
Dokumentation for gennemlæsning gælder også, hvis der henvises til retningslinjer og råd for håndtering af 
COVID-19 i sundhedsvæsnet. 
Styrelsen for patientsikkerhed vil foretage stikprøver af, at dokumentationen foreligger. 
  
Overvejelser af implementering af screenings metoder for patienter er også en tilgang, som vi kan tilslutte os, 
foreløbig i den form som dokumentet skitserer. 
  
Donation af kønsceller til heterolog anvendelse kan ligeledes opstartes nu, så længes det sikres, at donor 
ikke har været smittet på donationstidspunktet, dvs. at donationen først anvendes efter, at donor har været 
symptomfri i 28 dage efter afgivet donation. Der vil komme en ny udmelding, når denne skærpelse i 
forbindelse med donation af kønsceller til heterolog anvendelse ophører. 
  
Partnerdonation kan foregå under de generelle forholdsregler for sikkerhed for patienter og personale i 
klinikken. 
  
Så længe grænserne er lukket anses lægebrev til fertilitetsbehandling i Danmark ikke som en mulighed. 
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