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Indledning 
 
Fertilitetsklinikken ved Regionshospitalet Randers indledte et samarbejde 
i form af satellit-IVF med Brædstrup Fertilitetsklinik i 2006.  
Betingelserne for samarbejdet er nøje beskrevet både vedrørende 
omfang, økonomi, praktiske forhold samt kvalitetssikring af 
behandlingen.  
Året 2007 markerede indledningen på dette samarbejde og året 2008 
således første år med alle praktiske og personalemæssige faciliteter på 
plads.  
De fysiske rammer er 1 undersøgelsesstue med tilknyttet samtalerum. 
Begge i tæt sammenhæng med afdelingens øvrige ambulatoriefaciliteter.  
 
Funktionsområder 
 

1. IVF behandling  
2. ICSI behandling 
3. Behandling med nedfrosne embryoner ( FER) 
 
 
 

Alle 3 ovennævnte behandlinger som led i satellit samarbejdet med 
Brædstrup. 
 
Herudover udføres:  
 

4. intrauterin insemination med mandens sæd (IUI-H) 
5. Intrauterin insemination med donor sæd (IUI-D) 
6. Inklusiv behandling af enlige og lesbiske par 

 
Udover ovennævnte foretages udredning og behandling af: 
 
Endokrinologiske patienter  
Patienter til ovulationsstimulation. 
 
Personale 
Behandlingen varetages af 3 overlæger på skift, idet de alle 3 ligeledes 
udfører andre opgaver i afdelingen samt indgår i afdelingens 
vagtberedskab.  
Udover den dagligt tilknyttede overlæge er der 4 fasttilknyttede 
sygeplejersker, hvoraf der hver dag er 1 tilknyttet klinikken.  
Den telefoniske kontakt til klinikken varetages af samme faste sekretær.  
Klinikken har åbent alle hverdage samt mulighed for 
inseminationsbehandling lørdage.  



  

 
 
Årsrapport 2009 
Der blev i 2009 henvist 150 par til udredning og behandling for 
barnløshed.  
Herudover henvist 3 enlige og 3 lesbiske par. 
Ventetiden fra henvisning til pt. modtages til forundersøgelse varierer 
med tidspunkt på året, men gennemsnitlig 1-2 mdr. 
Behandling vil oftest kunne indledes i efterfølgende måned.  
 
Årets resultater 
Dette er 1. år hvor produktion ikke var ramt af konflikt eller 
længerevarende personalefravær. Dette har naturligvis betydet en 
væsentlig højere produktion.  
Endnu mere glædeligt er det, at kunne dokumentere en så høj flot klinisk 
graviditetsrate pr. påbegyndt IVF/ICSI cyklus som 31%. 
 
 
 
 
 
Alle Behandlinger : IVF og ICSI: 
 
 
         2009               2008            2007 
  
Påbegyndte cykli  72 100 % 33 100 % 36 100 % 
Ægudtagninger 65  90 % 31 91 % 36 100 % 
Ægoplægninger 56  79 % 28 84 % 33   90 % 
Positiv HCG 25  36 % 15 45 % 12   33 % 
Klinisk graviditet 22  31 % 14 42 %   8   22 % 
 
 
 
 
 
 
Behandling med nedfrosne embryoner (FER):  
Antal optøninger Antal transf. Pos. HCG Klinisk grav. 
11 11 5 3 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
IUI-behandlinger:  
 
2009  Antal cykli  klinisk grav.%  
IUI-H 116 11 
IUI-D   31 13 
 
 
2008  Antal cykli  klinisk grav%   
IUI-H 84 11 
IUI-D 24 16 
 
 
2007  Antal cykli  klinisk grav. % 
IUI-H 70 10 
IUI-D 29 11 
 
 
2006  Antal cykli  klinisk grav. % 
IUI-H 91 20 
IUI-D 9 10 
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