Kære DFS medlem,
Så blev det tid til endnu en opdatering fra bestyrelsen om de seneste måneders aktiviteter i Dansk
Fertilitetsselskab. Vi skal hilse og sige, det absolut ikke har været kedeligt!

ESHRE, Årsmøde og Corona
Coronavirussen har sat sit præg på vores arbejdsliv, hverdag, familieliv og ferier.
Det har bl.a. betydet, at årets kongresser og faglige møder enten er udsat, omdannet til virtuelle
fora eller er blevet aflyst. Verdens største fertilitetskongres skulle i år have været afholdt i
København. Anja Pinborg og Nick Macklon er ansvarlige for ESHRE kongressen i samarbejde med
organising committee. Der er brugt hundredvis af timers planlægning og programmet byder på
mange spændende foredrag. Bestyrelsen vil bede jer om at støtte op om det virtuelle format og
registrere jer til kongressen, der er gratis for ESHRE medlemmer.
Coronavirussen fik også betydning for vores guidelinemøde og årsmøde i marts, der blev udsat til d.
23.-25. oktober. Vi har fået en god aftale med Hotel Legoland, der gratis har ombooket os, såfremt
vi stiller med lige så stort fremmøde som planlagt i marts. Fertilitetsklinikken på Herlev har lavet et
flot program med interessante foredrag og diskussioner. Vi glæder os til at se så mange som muligt
til årsmødet og håber, vores medlemmer og sponsorer får mulighed for at deltage.
Guidelinemødet gennemføres til oktober, men udsættes til gengæld næste år, da nye
guidelinegrupper i så fald kun har 6 måneder til at få skrevet guidelines.
Interessegruppemødet til oktober aflyses pga årsmødet i samme måned.

DFS, STPS, SST, Danske Regioner og Corona
Bestyrelsen har i en tidligere mail beskrevet forløbet vedr. udmeldingen fra ESHRE/ASRM i marts,
opfordringen fra medlemmerne til kollektiv nedlukning af de private klinikker, samt
genåbningsplanen lavet i samarbejde med en arbejdsgruppe under DFS. Tak til det hurtigt
arbejdende udvalg (Hans Jakob Ingerslev og Svend Lindenberg). Bestyrelsen har oplevet stor
lydhørhed fra STPS, SST og Danske Regioner ifm. genåbning af fertilitetsbehandling, mulighed for
lægebrev til de udenlandske patienter, udsættelse af tidsgrænser for alder og nedfrosne embryoner.
Dette har udover udsættelserne afstedkommet den hurtigste genåbning af fertilitetsbehandling i
verden efter nedlukning pga corona virus. Det gode samarbejde er blevet beskrevet i et abstract til
ESHRE. Abstractet kan ses på hjemmesiden: LINK. Tak til Svend Lindenberg, Ulla Breth Knudsen og
Nina la Cour Freiesleben for indsatsen.
Bestyrelsen er i dialog med STPS vedr. håndtering af en evt. ny bølge af Corona i efteråret. Vi tvivler
på, at det skulle blive nødvendigt at lukke for fertilitetsbehandling igen, da nye (danske) data ikke
tyder på øget risiko for tidlig graviditet.

Borgerforslag om forlænget nedfrysning af ubefrugtede og befrugtede æg
Borgerforslaget er stillet af Julie Sams Agerschou og kan læses her:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04716

I bestyrelsen har vi diskuteret og vendt mange holdninger og aspekter, men vi kan enes om at støtte
op om forlængelse af 5-års-reglen for nedfrosne embryoner, samt at der bør være ligestilling mellem
kønnene ifm. nedfrysning af gameter (ubefrugtede æg og sæd). Dog kræver nedfrysning af
ubefrugtede æg en grundig sundhedsfaglig information, etiske overvejelser om risiko for social
ulighed ved social freezing og en medicinsk behandling, hvis udkomme i form af ubefrugtede æg
måske aldrig bliver anvendt.
Information skal bl.a. indeholde:
 Ingen ”garanti” for graviditet – en graviditet kræver ca. 20 ubefrugtede æg
 Tekniske udfordringer – proceduren for optøning af nedfrosne æg kan ændre sig og kan
ligeledes være forskellig fra klinik til klinik, hvilket kræver en detaljeret beskrivelse af
anvendt teknik.
Forslaget har i skrivende stund opnået ca 34.000 stemmer. Det kræver 50.000 stemmer for at blive
bragt op i Folketinget.

Strategiarbejde i DFS
Det seneste år har vist, at der er i selskabet, kan være mange interessekonflikter på tværs af sektorer
og landsdele. Bestyrelsen ønsker derfor at starte et strategiarbejde med fokus på DFS’ rolle
fremadrettet. Strategiarbejdet skal diskutere ”Fremtidens DFS” – hvad er DFS’s rolle om 5-10 år?
En anden vigtig drøftelse er, om DFS skal deltage som politisk sparringspartner (jf. vores nuværende
vedtægter), agere som brancheorganisation i samarbejde med sædbankerne – eller udelukkende
koncentrere sig faglige retningslinjer? Hvad er selskabets mandat?
Strategiarbejdet bliver åbent for alle, og man kan tilmelde sig efter sommerferien og frem til
årsmødet i oktober. Vi forventer, at resultatet skal fremlægges på årsmødet 2021. Vi ser frem til
nogle spændende diskussioner.

Det var alt for denne gang. Bestyrelsen ønsker jer alle en solrig sommer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DFS

