
 
 

  

  
 
  
 
 
 
 
Dato: 3. oktober 2019   
  

Bilag 2 

Rettelsesbilag til sag om Strategi på fertilitetsområdet 

I sag om strategi på fertilitetsområdet blev det på sundhedsudvalgets møde 
den 2. oktober 2019 besluttet, at sagsfremstillingen rettes, idet der skal være 
en fælles hjemmeside og fælles patientrettede teknologiske løsninger via 
MinSP, og ikke som teksten var oprindeligt, at der skal udvikles én APP. 
 
1a) Nuværende rettede tekst: 
Center for Reproduktion skal over tid udvikle samarbejdet om kapacitet fx ved 
en mere struktureret visitation og øget kapacitet til ægudtagning. Der skal ar-
bejdes med kvalitet for bedre monitorering og større patientsikkerhed, herun-
der fælles vejledninger, og der skal udvikles en fælles hjemmeside og fælles 
patientrettede teknologiske løsninger via MinSP. 
 
1b) Teksten har erstattet tidligere tekst: 
Center for Reproduktion skal over tid udvikle samarbejdet om kapacitet fx ved 
en mere struktureret visitation og øget kapacitet til ægudtagning. Der skal ar-
bejdes med kvalitet for bedre monitorering og større patientsikkerhed herun-
der fælles vejledninger, og der skal udvikles én fælles APP og hjemmeside. 
 
2a) Nuværende rettede tekst: 
Region Hovedstaden opnår med Center for Reproduktion et styrket fertilitets-
område, hvor kvaliteten af behandlingen til kvinderne og parret øges. Der vil 
blive ensartethed i behandlingen, og der vil være en større patientsikkerhed. 
Kommunikationen til kvinderne/parret vil blive styrket, og den vil være tydelig 
og ensartet for hele regionen. Kvinden og parrets fertilitetsbehandling vil blive 
understøttet bedre end i dag fx via MinSP. Endelig styrkes samarbejdet om 
forskning, fordi ekspertisen samles. 
 
2b) Teksten har erstattet tidligere tekst: 
Region Hovedstaden opnår med Center for Reproduktion et styrket fertilitets-
område, hvor kvaliteten af behandlingen til kvinderne og parret øges. Der vil 
blive ensartethed i behandlingen, og der vil være en større patientsikkerhed. 
Kommunikationen til kvinderne/parret vil blive styrket, og den vil være tydelig 
og ensartet for hele regionen. Kvinden og parrets fertilitetsbehandling vil blive 
understøttet bedre end i dag fx med en fælles APP. Endelig styrkes samarbej-
det om forskning, fordi ekspertisen samles. 
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