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Danske Regioner
Center for Forhandling, Aftaler og Overenskomster
Att: Lars Mørck Jarl

Danske Regioner har den 7. marts 2017 rettet henvendelse til ministeriet og spurgt,
om regionerne selv kan fassætte serviceniveauet for inseminationsbehandlinger i
speciallægepraksis.
Ministeriet kan oplyse, at det følger af § 1a, stk. 1 i lov om assisteret reproduktion, at
der på regionale sygehuse kun må ydes behandling med assisteret reproduktion til, at
et par kan få ét fælles barn, og til enlige kvinder der ikke har børn. Dette gælder alle
former for fertilitetsbehandling (både inseminationsbehandling og IVF-behandling).
Begrænsningen i § 1a gælder alene for behandling i det offentlige sygehusvæsen,
eller behandling der ydes på vegne af et sygehus.
Det betyder, at inseminationsbehandling i henhold til overenskomst om
speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønningsog Takstnævn (RLTN) ikke er omfattet af § 1a i lov om assisteret reproduktion. I den
nuværende overenskomst er ikke fastsat begrænsninger for antallet af børn, der kan
modtages vederlagsfri inseminationsbehandling til i speciallægepraksis. Det fremgår
alene i anmærkningen til § 1, stk. 4, i overenskomsten, at IVF-behandling ikke i nogen
form er omfattet af overenskomsten.
Det er ministeriets umiddelbare vurdering, at Danske Regioner i fx overenskomst
eller anden aftale med speciallægepraksis kan fastsætte et serviceniveau for
inseminationsbehandlinger i speciallægepraksis. Dette er dog alene muligt, såfremt
det fastsatte serviceniveau ikke er i strid med lovgivningen.
Danske Regioner har oplyst, at det overvejes at fastsætte et serviceniveau i forhold til
antallet af børn, det er muligt at modtage vederlagsfri inseminationsbehandling til i
speciallægepraksis. Det er ministeriets umiddelbare vurdering, at lov om assisteret
reproduktion ikke er til hinder herfor. Ministeriet skal dog gøre opmærksom på, at
såfremt regionerne måtte gå videre hermed, kan det have visse DUT-mæssige
konsekvenser.

Med venlig hilsen
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