Angående övertagande av fertilitetsbehandling i egen regi.
Rent principiellt har vi inga invändningar mot att Region Västerbotten tar över
fertilitetstjänster i egen regi men man behöver vara medveten om att det kommer att ta
flera år innan uppbyggnaden av verksamheten kommit så långt att man kan börja ta emot
patienter. Det finns kompetens på området inom regionen men inte i den utsträckning som
krävs för att kunna ta över. Tillskott av personal från LIVIO är helt nödvändig i det kortamedellånga perspektivet(2-5år), personal som vad vi vet inte kommer att vilja följa med över
till regionen. Den delen av LIVIOs verksamhet som finansieras av Region Västerbotten
understiger 15% (enligt LIVIO) och man är inte beroende av den intäkten utan kommer även
fortsättningsvis kunna behålla all personal man har i nuläget, dock i så fall på annan plats när
avtalet med regionen upphör. All avancerad utrustning som krävs för IVF ägs av LIVIO, någon
beräkning av kostnaden för regionen att införskaffa motsvarande utrustning saknas i
underlagen. Det är endast en del mer generisk utrustning, typ britsar och skrivbord, som ägs
av regionen.
Vårt intryck av de underlag som tjänstepersonsledningen presenterat är att problemen med
att etablera verksamheten i egen regi är gravt underskattade samtidigt som man framhäver
fördelarna.
Vi saknar också analys och tankar kring vad som händer med de föräldrar som påbörjat
fertilitetsbehandling som inte kommer att vara avslutad före årsskiftet samt hur man tänker
sig att hantera de patienter som behöver få spara könsceller inför i första hand
cancerbehandling som kan göra dem sterila. För just dessa patienter är ofta tiden kritisk och
de kan också vara för sjuka för att flyttas.
Som fackliga organisationer har vi valt att ställa oss oeniga eller eniga till arbetsgivarens
förslag ur olika perspektiv då vi kan vara eniga till intentionen att ta över verksamheten i
egen regi men oenig till hur processen gått till. De av oss som är eniga gör det med
ovanstående som reservation och de av oss som är oeniga gör det av ovanstående orsak.
Oavsett ser vi stora problem för de av länets medborgare som behöver hjälp med
fertilitetsbehandling under de närmaste åren om man väljer att gå vidare med förslaget i
dess nuvarande utformning.

