
 

  

INFO-mail fra DFS 
 
 
Kære Medlemmer, 
 
vi håber, I har nydt sommeren. Det er blevet tid til endnu et nyhedsbrev, der desværre starter med 
en aflysning af årsmødet 2020. 
 
 
Aflysning af årsmødet 2020  
COVID-19 rører på sig igen efter en stille sommer. Det har betydet, at flere klinikker ikke har 
mulighed for at deltage i faglige arrangementer i løbet af efteråret. Bestyrelsen drøftede i sidste uge 
konsekvenserne for aflysning/afholdelse af årsmødet med arrangørerne fra Herlev (Bugge Nøhr, 
Marie Louise Grøndahl og Tina Vistisen) og formand for guidelinestyregruppen Nina la Cour 
Freiesleben. Der var enighed om at aflyse årsmødet på trods af aflysningsgebyr til Hotel Legoland. 
Programmet fra Herlev udskydes til d. 13.-14. marts 2021, hvor DFS har 25 års jubilæum. 
 
Guideline udsættes ligeledes til 12.-13. marts 2021. Møderne afholdes fysisk næste år med evt. 
streaming af oplæg. 
 
 
Generalforsamling d. 21. oktober kl. 19.00-20.15 (virtuel) 
DFS afholder generalforsamlingen virtuelt med henblik på godkendelse af regnskabet for 2019, valg 
af nye repræsentanter for biolog, bioanalytiker og sekretær, ratificering af vedtægtsændringer samt 
gennemgang af Rigets tilstand. 
 
Bestyrelsen vil fremsætte følgende forslag til vedtægtsændring med henblik på en præcisering af 
fordelingen af bestyrelsesmedlemmerne under §5: 
Det bør tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning sikrer en så vidt mulig ligelig fordeling af 
repræsentanter fra henholdsvis øst/vest Danmark samt offentlige/private klinikker. 
 
Der sendes indkaldelse snarest. 
 
 
Borgerforslag om forlænget nedfrysning af ubefrugtede og befrugtede æg – 50.000 underskrifter 
Borgerforslaget har nu opnået 50.000 underskrifter og vil derfor blive behandlet i Folketinget. 
Bestyrelsen har modtaget en officielt henvendelse fra STPS vedr. et estimat på omfang og pris på en 
evt. forlængelse af opbevaring af befrugtede æg. 
 
 
Strategiarbejde i DFS – vi mangler dit input. 
Som nævnt i sidste info-mail, ønsker bestyrelsen at starte et strategi-arbejde i efteråret med fokus 
på at starte et strategiarbejde; ”Fremtidens DFS” – hvad er DFS’s rolle om 5-10 år?”  
 
Skal DFS deltage som politisk sparringspartner (jf. vores nuværende vedtægter), agere som 
brancheorganisation i samarbejde med sædbankerne – eller udelukkende koncentrere sig om 
faglige retningslinjer? Hvad er selskabets mandat?  
 



 

  

 
 
Strategiarbejdet bliver åbent for alle medlemmer og man kan tilmelde sig nu til formanden og frem 
til 15. oktober. Møderne afholdes enten fysisk eller virtuelt afhængig af antal deltagere og COVID-
19 restriktioner. 
 

Vi forventer, at resultatet skal fremlægges på årsmødet 2021. Vi ser frem til nogle spændende 

diskussioner. Tilmelding til: kbirch@dadlnet.dk 

 

 

Fertilitetsalliancen – en fælles politisk strategi for fertilitetsområdet 

Der er stor interesse for fertilitetsområdet i øjeblikket. Der er gennem det seneste år kommet flere 

forslag på bordet – men ingen overordnet plan for vores område. 

 

Merck har taget initiativ til et landsdækkende initiativ i samarbejde med DFS med det formål at få 

politikerne til at lave en fælles strategi for fertilitetsområdet, der fokuserer på forebyggelse, 

behandling af ufrivilligt barnløse og håndtering af de kvinder/par, der ikke opnår graviditet ved 

behandling. Der er oprettet en ”fertilitetsalliance” med flere interessenter (LFUB, Videnscenter for 

Fertility Care, DI, Babysam, FOLA -Forældrenes Landsorganisation). Søren Ziebe er inviteret til at 

deltage som repræsentant for ReproUnions Fertility Awareness gruppe. 

Der er i sidste uge afholdt møde med Danske Regioner, der gerne vil deltage i initiativet.  

 

Næste uge afholder Dagens Medicin en konference – 2 dage for sundhed – hvor Kathrine og Søren 

Ziebe repræsenterer fertilitetsområdet til den indledende debat:  

https://dagensmedicin.dk/konferencer/2-dage-for-sundheden/ 

 

 

Vi glæder til at ”se” jer til generalforsamlingen d. 21. oktober. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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