Store besparelser truer Skejby fertilitetsklinik
med lukning
d. 06-05-15
Med et nyt sparekatalog lægger Region Midtjylland op til den største sparerunde nogensinde. Et af
forslagene går ud på at nedlægge Skejby fertilitetsklinik og i stedet flytte patienterne til Horsens og Skive.
Professor og overlæge på Skejby fertilitetsklinik, Jakob Ingerslev, advarer mod at gennemføre forslaget, da
en nedlæggelse af fertilitetsklinikken vil medføre store forringelser for de barnløse patienter.
Nedlæggelse af fertilitetsklinikken skal sikre besparelser
Stigende udgifter til medicin og byggerier er medvirkende til, at Region Midtjylland kan se frem til at
mangle penge på budgettet i de kommende år. Derfor har Regionsrådet bestemt, at det er nødvendigt med
besparelser, hvilket har resulteret i det såkaldte sparekatalog. Heri lægges der op til en totalnedlæggelse af
Skejby fertilitetsklinik med det formål at flytte barnløse patienter til henholdsvis Horsens og Skive i et
forsøg på at spare penge.
Patienterne lades i stikken
På Skejby fertilitetsklinik er man uforstående over for Regionrådets forslag, som man ikke mener er til gavn
for hverken patienter eller regionen.
-Det har en direkte konsekvens for patienterne, når man flytter klinikken væk fra den befolkningstunge del
af landet. Det øger transporttiden, og vil ifølge vores beregninger betyde, at vores patienter sammenlagt
skal køre en million kilometer årligt. De mange timer på landevejen vil ligeledes betyde 3,4 millioner kroner i
tabt arbejdsfortjeneste, da vores patienter jo er erhvervsaktive folk.”
Forskningen stoppes
Udover at vanskeliggøre behandlingen for de barnløse, vil en eventuel nedlæggelse af klinikken få store
konsekvenser på forskningsområdet. Skejby fertilitetsklinik er placeret i et universitetsmiljø, hvilket skaber
de bedste rammer for forskningen. Her har man blandt andet specialiseret sig i at bevare kvinders
frugtbarhed, hvis de bliver ramt af kræft, da man, i tæt samarbejde med kræftlægerne, fryser æggestokvæv
ned. Den type forskning og behandling der finder sted på Skejby, kan ikke uden videre transporteres et nyt
sted hen.
Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse er rystet over forslaget
I Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse møder forslaget ligeledes modstand.
-Jeg er rystet over, at man overhovedet kan komme i tanke at nedlægge en fertilitetsklinik, som står for 60%
af behandlingerne i regionen. Det er urealistisk at tro, at andre klinikker bare kan overtage så mange
patienter, og i LFUB frygter vi, at vilkårene for patienterne bliver så dårlige, blandt andet i form af lange
ventelister, så de simpelthen opgiver behandlingen,” udtaler formanden i Landsforeningen for Ufrivilligt
Barnløse, Dorthe Knudsen.”
Bliver forslaget vedtaget, forventes Skejby fertilitetsklinik at lukke ved årsskiftet.
Aarhus Universitetshospital
Fertilitetsklinikken/Center for Præimplantationsdiagnostik
Aarhus Universitetshospital
Skejby
8200 Århus N
Kontaktperson: Jakob Ingerslev
Tlf: 78453327

Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse
Vestergade 12, 2 - Postboks 13
6200 Aabenraa
Kontaktperson: Dorthe Knudsen
Tlf: 20703906

