
Fysioterapeut og Business Analyst Annette 

Marie Grabow er medstifter af et nyt borgerfor-

slag, der skal sikre den samme udrednings-og 

behandlingsret på fertilitetsområdet, som findes på 

andre områder i sundhedsvæsnet. Forslaget lægger 

blandt andet op til, at de offentlige fertilitetsklinikker 

skal have tilført flere ressourcer, så ventetiden kan 

nedbringes, og udredningen optimeres. Derudover 

skal der indføres behandlingsgaranti, som sikrer 

patienterne hurtig adgang til behandling på lige fod 

med andre sygdomme. 

Stifter af borgerforslaget Annette Marie Grabow 

har selv været i fertilitetsbehandling og har, i for-

bindelse med graviditetstab, været tilknyttet HAB – 

specialenheden for gentagne aborter. Da medstifter af 

borgerforslaget, Gitte Bjerregaard Jensen, tog kontakt 

til hende, var hun derfor ikke i tvivl om, at dette var 

en vigtig sag at kæmpe for. 

Gentænkning og opprioritering 

af fertilitetsområdet

”Det er åbenlyst, at der er travlhed og mangel på 

ressourcer på de offentlige fertilitetsklinikker. 

Kvindesygdomme er bare generelt et overset område, 

hvad enten der er tale om fertilitetsbehandling eller 

graviditetstab, og det er et stort problem. Det er i høj 

grad et område, som har brug for gentænkning og 

opprioritering,” siger Annette Marie Grabow. 

Hun understreger, at ventetidens indvirkning på et 

fertilitetsforløb er så enerverende, at det er på tide at 

tage hånd om problemet. Ventetiden påvirker nemlig 

ikke blot graviditetschancen i negativ retning, men er 

også med til at skabe en geografisk og social skæv-

vridning. Den geografiske skævvridning består i, at 

ventetiden varierer, alt efter hvor i landet man bor. 

Den sociale ulighed opstår, når privatøkonomien 

hos den enkelte kan blive afgørende for, hvorvidt 

man får et barn. Det er en skævvridning, som ifølge 

Annette Marie Grabow og hendes medstillere af bor-

gerforslaget, ikke bør eksistere i dagens Danmark. 

Desuden understreger stifterne af borgerforslaget, 

at ventetiden kan have store psykiske konsekvenser, 

da det er mentalt hårdt at gå og vente på opstart af 

behandling. 

Flere midler og flere hænder til de offentlige ferti-

litetsklinikker skal derfor i første omgang være med 

til at nedbringe de lange ventelister.

Udredningen skal struktureres

Derudover er der brug for fælles retningslinjer og 

større gennemsigtighed på udredningsområdet.

”Vi savner ensretning og en gennemskuelig og 

struktureret handlingsplan, når vi kigger på udred-

ningen inden for fertilitetsområdet. Det kan virke 

tilfældigt, hvornår forskellige undersøgelser finder 

sted i udredningen af patienten. Der er brug for nogle 
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fælles retningslinjer, så man som patient er ordent-

ligt klædt på til det forløb, man træder ind i,” siger 

Annette Marie Grabow.

Udover det faktum at patienten med fordel kunne 

informeres bedre omkring det forestående forløb, 

så mener Annette Marie Grabow ligeledes, at fælles 

retningslinjer kan være med til at skabe en rød tråd 

mellem egen praktiserende læge, gynækologer og 

fertilitetsklinikker, som gør kvinder og mænd på vej i 

fertilitetsbehandling mere trygge.

Tværfagligt samarbejde

Hun erkender, at man sandsynligvis aldrig kan 

komme ventetiden helt til livs. Til gengæld så hun 

gerne, at ventetiden blev udnyttet bedre. Da Annette 

Marie Grabow selv stod overfor et behandlingsforløb, 

oplevede hun et stort behov for selv at prøve at gøre 

noget for at forberede kroppen bedst muligt på den 

forestående behandling og eventuelle kommende 

graviditet. På nuværende tidspunkt kan det som fer-

tilitetspatient være vanskeligt at finde ud af, hvad der 

kan have en effekt i forhold til at fremme fertiliteten. 

Kvinder og mænd vil derfor ofte famle rundt i blinde 

og forsøge mange forskellige ting uden at vide, om 

det har en effekt. Af den årsag savner Annette Marie 

Grabow et større fokus på dette område for at kunne 

udnytte tiden op til behandlingsstart bedst muligt.  

Uanset årsagen til infertilitet kan både kvinder 

og mænd drage nytte af at forberede kroppen bedst 

muligt på den kommende fertilitetsbehandling. Dette 

mener Annette Marie Grabow og hendes medstillere 

af forslaget, bør have et langt større fokus. 

Behandlingsgaranti

De mener ligeledes, at behandlingsgaranti også bør 

indføres på fertilitetsområdet. Annette understreger, 

at det på ingen måde handler om at tage opgaverne 

fra de offentlige klinikker. Tværtimod så hun gerne, 

at de offentlige klinikker fik tilført flere midler og 

dermed flere hænder til at kunne løfte opgaven. 

Er ventetiden stadig for lang, bør patienten kunne 

henvises til behandling i privat regi på lige fod med 

andre sygdomme.   

Borgerforslaget handler derfor om at få fertilitet 

og reproduktionssygdomme på den politiske dags-

orden, ikke mindst set i lyset af at der her er tale om 

den mest udbredte sygdom blandt unge mennesker i 

alderen 25 til 45 år. Annette Marie Grabow og hendes 

medstillere insisterer derfor på, at netop fertilitet og 

reproduktionssygdomme bør have den samme ud-

rednings- og behandlingsret, som man ser ved andre 

sygdomme. ●

Her kan du støtte forslaget: 
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-10412
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