
I LFUB har vi talt med formanden for Sundheds-

udvalget, Christoffer Buster Reinhardt (C) om 

den nye strategi, som blandt andet skal sikre fle-

re gratis IVF-behandlinger til de ufrivilligt barnløse. 

Han ved, at der venter nogle udfordringer forude, 

inden forslaget eventuelt kan vedtages. Ikke desto 

mindre melder Christoffer Buster Reinhardt sig klar 

til kamp, fordi han mener, det er en vigtig og god sag, 

både for den enkelte men også for samfundet.  

Forslaget giver mening 
både menneskeligt og økonomisk
Den konservative formand er først og fremmest til-

freds med, at man arbejder hen imod flere behand-

linger til ufrivilligt barnløse.

”Min holdning er, at det er forfærdeligt at være 

ufrivilligt barnløs. Det påvirker én psykisk, og det 

påvirker parforholdet. Kan vi fra politisk side gøre 

mere, er det derfor helt fantastisk. Forskning viser, 

at der er en langt større gevinst ved at tilbyde seks 

behandlinger fremfor tre. Derfor giver det mening 

både menneskeligt og økonomisk at hæve antallet 

af gratis IVF-behandlinger,” siger Christoffer Buster 

Reinhardt. 

Han forklarer, at en implementering af forslaget 

vil betyde en markant øget udgift på 13,5 millioner 

alene i hovedstaden. Derfor er det vigtigt, at forslaget 

om at tilbyde op til seks IVF-behandlinger giver 

mening set ud fra et lægefagligt perspektiv. Samtidig 

understreger formanden dog også, at det reelt set har 

været spild af tid og ressourcer, hvis patienten ikke er 

blevet gravid efter endt fertilitetsbehandling. Derfor 

giver det god mening at øge antallet af behandlinger, 

fordi man derved også øger chancen for at opnå en 

graviditet.    

Hjælp til barn nummer to?
Når der nu åbnes op for et mere omfattende behand-

lingstilbud til ufrivilligt barnløse, er det nærliggende 

at spørge, om det også på sigt er planen, at man skal 

kunne få hjælp til barn nummer to? Det bliver dog 

ikke aktuelt, hvis man spørger Christoffer Buster 

Reinhardt. 

”Her så jeg faktisk gerne en begrænsning. Altså 

at ingen skal have ret til fertilitetsbehandling på 

en offentlig klinik, hvis man har et biologisk barn i 

forvejen. På den måde bliver ventelisterne ikke for 

lange, og så har vi samtidig øje for den økonomiske 
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betragtning om, at vi skal 

prioritere sundhedsvæse-

net,” siger formanden.

Hans personlige holdning er 

også, at par bør have ret til fertilitetsbe-

handling før singler, både fordi det ikke er en 

sygdom at være single, men også fordi singler ikke 

opfylder betingelserne for ufrivillig barnløshed, 

da de sandsynligvis ikke har haft regelmæssig og 

ubeskyttet sex i et år.

Når det så er sagt, så mener han, at tilbuddet om 

gratis fertilitetsbehandlinger er en god hjælp til de 

mange, som er ufrivilligt barnløse, og en hjælp, som 

både samfundet og politikerne bør bakke op om. 

Biologi på skoleskemaet
Den forebyggende indsats er også en vigtig del af den 

nye strategi, og her håber Christoffer Buster Rein-

hardt, at oplysning vil være med til at gøre en forskel. 

Han forklarer, at undervisningen i skolerne 

primært handler om seksualundervisning og be-

skyttelse. Det er selvfølgelig også vigtigt. Ikke desto 

mindre er der et stigende behov for, at de unge lærer 

mere om biologi og fertilitet. På den måde klæder 

man dem bedre på til at træffe en beslutning om at 

stifte familie på et oplyst grundlag. 

Oplysning og viden er nødvendig, men forman-

den erkender også, at der i virkeligheden skal en 

samfunds-og kulturændring til, hvis den forebyg-

gende indsats skal give pote. 

”I virkeligheden modarbejder vi os 

selv. Vi skriger på flere børn, og alligevel 

underviser vi kun i, hvordan man undgår at 

få dem. Vi skal blive bedre til at undervise 

børn og unge i biologi og fertilitet, ikke 

mindst på ungdomsuddannelserne,” siger 

han.

Klar til kamp
Hvis forslaget bliver godkendt, vil de nye 

regler tidligst kunne træde i kraft i 2021. 

Noget kunne dog tyde på, at vejen dertil er 

en anelse broget. Udover at alle regioner-

ne skal nå til enighed, så skal Folketinget 

også bakke op om forslaget. Formanden 

forsikrer dog om, at han er klar til at trække 

i arbejdstøjet.

”Jeg kan ikke love, at jeg vinder krigen, 

men jeg er klar til at gå ud på slagmarken. 

Det er så vigtig en sag, som har stor betyd-

ning for mange mennesker, og derfor vil 

jeg kæmpe for, at forslaget bliver vedtaget,” 

siger Christoffer Buster Reinhardt. ●


