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Vedr j.nr. 5-1010-215: Høring over revideret vejledning om omskæring af 
drenge 

Bestyrelsen i Dansk Urologisk Selskab takker for muligheden for at afgive høringssvar til  
Sundhedsstyrelsens reviderede oplæg om omskæring af drengebørn 

Der har fra flere sider i selskabet været spurgt til selskabets og myndighedernes holdning til 
omskæring af drengebørn, så et revideret dokument er velkomment. 

Vi finder dog, at dokumentet efterlader flere ubesvarede  spørgsmål, som vi håber, at SST vil 
forholde sig til og præcisere mere entydigt, end hvad der er forekommende i oplægget. 

 

Bestyrelsen i DUS mener 

1.  ikke, at det er tilstrækkeligt, at lægen er tilstede. Lægen skal udføre indgrebet. 

2. at omskæring af alle drenge/mænd er et operativt indgreb uanset alder, og det 
betyder, at indgrebet skal udføres af en læge, helst af en urolog men ellers af en kirurg.  

 

SST anfører, at 

• der er færre komplikationer ved operation tidligt i drengens liv 

• det bør ske på et lægeligt behandlingssted 

• barnet skal være smertedækket tidssvarende, nødvendigt og tilstrækkeligt 
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3. I vor optik betyder disse tre udsagn, at omskæringen skal foregå på en klinik eller 
hospital hvor personale med rutine i børneanæstesi/smertebehandling til små børn deltager i 
indgrebet. Med de krav SST i øvrigt stiller til hospitaler og klinikker i forhold til anæstesi på 
børn, så mener vi ikke, at omskæring kan foregå på et hvilket som helst lægeligt 
behandlingssted. Og hvis det skal udføres meget tidligt i barnets liv begrænser det også, 
hvem der kan forestå smertebehandlingen. 

 

SST anfører, at lægen skal foretage journalføring 

4. Men hvis lægen kun skal være til stede, skal vedkommende så journalføre, hvad 
andre måtte udføre? 

 

5. Vi efterlyser, at SST tydeligt angiver, om det drejer sig om a) rituel omskæring eller b) 
omskæring nødvendiggjort af problemer med forhuden, og om SST tillader a). 

 

Bestyrelsen i DUS efterlyser SST svar på ovenstående, inden vi finder dokumentet velegnet 
til ikrafttrædelse.  

 

 

Med venlig hilsen 

Ulla Geertsen 

 


