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Til Styrelsen for Patientsikkerhed 


 


Høring over udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge 


 


Vi takker for muligheden for at indgive høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerheds (STPS) udkast 


til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge. Overordnet set noterer vi os med 


tilfredshed, at udkastet til vejledning bygger på fund og konklusioner i STPS’s notat fra februar 


2020. 


 


Vi noterer os med tilfredshed, ligesom i forbindelse med tidligere høring, at STPS’s systematiske 


gennemgang af området ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark, der nu udmøntes i en 


vejledning, på stort set alle punkter når frem til de samme konklusioner baseret på bedste evidens 


på området, som vi i CircumInfo.dk har søgt at fremføre i debatten og over for politikere og andre 


meningsdannere og beslutningstagere. 


 


Notatet er p.t. den grundigste systematiske gennemgang af aspekter vedrørende 


drengeomskæring i verden. Af den grund opfordrer vi STPS til at få notatet oversat til engelsk, 


således at den viden, notatet repræsenterer, kan nå bredere ud. Notatet vil i en engelsk 


oversættelse være af relevans for ikke-danskkyndige personer i Danmark og for udenlandske 


sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer, herunder WHO.  


 


Vi har følgende kommentarer til specifikke punkter i vejledningsudkastet: 


 


I vejledningsudkastet fremgår det, at ved ikke-terapeutisk omskæring af drengebørn over 1 år, 


”bør lægen som udgangspunkt altid overveje at benytte generel anæstesi.” Ligeledes fremgår det 


af vejledningsudkastet, at ”For børn under 1 år anbefales det som udgangspunkt at anvende 


lokalbedøvelse ved indgrebet på grund af risici for komplikationer ved brug af generel anæstesi.” 


 


Vi finder, at en 1-års aldersgrænse for at få foretaget drengeomskæring i lokalanæstesi er 


acceptabel, men vi mener, at det bør underbygges med henvisning til gældende litteratur på 


området. 


 


Udkastet til vejledning indeholder ingen anbefalinger vedrørende kirurgisk metode. Vi mener, at 


STPS bør specificere, om de respektive metoder er ligestillede, eller om en eller flere metoder er at 


foretrække frem for andre, og særligt om der eventuelt kan være særlige risici eller fordele 


forbundet med specifikke kirurgiske metoder, samt om der er andre forhold, der gør sig gældende, 


som bør give anledning til særlig opmærksomhed. 
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I Danmark må man antage, at de fleste ikke-terapeutiske omskæring af drengebørn foregår på 


private klinikker, og at ved størsteparten af disse omskæringer anvendes der i dag lokalbedøvelse, 


uanset alder ved omskæring. En anbefaling om at anvende general anæstesi ved omskæring af 


drengebørn over 1 år vil formodentlig betyde, at antallet af omskæringer på privatklinikker af 


drenge under 1 år vil øges i en kortere periode efter den nye vejlednings ikrafttræden. 


 


STPS bør være opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt sandsynligvis er begrænset 


kapacitet til at kunne udføre et større antal omskæringer med kort varsel. Vi anbefaler derfor, at 


man kontakter de allerede etablerede klinikker og gør dem opmærksom på, at de muligvis efter 


udgivelsen af vejledningen i en periode kan forvente en større søgning end ellers. 


 


Med disse kommentarer og opmærksomhedspunkter takker vi STPS for det omfattende og 


grundige arbejde med at dokumentere og gennemgå relevante aspekter vedrørende ikke-


terapeutisk drengeomskæring baseret på bedste videnskabelige evidens på området. 
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Til Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Høring over udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge 

 

Vi takker for muligheden for at indgive høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerheds (STPS) udkast 

til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge. Overordnet set noterer vi os med 

tilfredshed, at udkastet til vejledning bygger på fund og konklusioner i STPS’s notat fra februar 

2020. 

 

Vi noterer os med tilfredshed, ligesom i forbindelse med tidligere høring, at STPS’s systematiske 

gennemgang af området ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark, der nu udmøntes i en 

vejledning, på stort set alle punkter når frem til de samme konklusioner baseret på bedste evidens 

på området, som vi i CircumInfo.dk har søgt at fremføre i debatten og over for politikere og andre 

meningsdannere og beslutningstagere. 

 

Notatet er p.t. den grundigste systematiske gennemgang af aspekter vedrørende 

drengeomskæring i verden. Af den grund opfordrer vi STPS til at få notatet oversat til engelsk, 

således at den viden, notatet repræsenterer, kan nå bredere ud. Notatet vil i en engelsk 

oversættelse være af relevans for ikke-danskkyndige personer i Danmark og for udenlandske 

sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer, herunder WHO.  

 

Vi har følgende kommentarer til specifikke punkter i vejledningsudkastet: 

 

I vejledningsudkastet fremgår det, at ved ikke-terapeutisk omskæring af drengebørn over 1 år, 

”bør lægen som udgangspunkt altid overveje at benytte generel anæstesi.” Ligeledes fremgår det 

af vejledningsudkastet, at ”For børn under 1 år anbefales det som udgangspunkt at anvende 

lokalbedøvelse ved indgrebet på grund af risici for komplikationer ved brug af generel anæstesi.” 

 

Vi finder, at en 1-års aldersgrænse for at få foretaget drengeomskæring i lokalanæstesi er 

acceptabel, men vi mener, at det bør underbygges med henvisning til gældende litteratur på 

området. 

 

Udkastet til vejledning indeholder ingen anbefalinger vedrørende kirurgisk metode. Vi mener, at 

STPS bør specificere, om de respektive metoder er ligestillede, eller om en eller flere metoder er at 

foretrække frem for andre, og særligt om der eventuelt kan være særlige risici eller fordele 

forbundet med specifikke kirurgiske metoder, samt om der er andre forhold, der gør sig gældende, 

som bør give anledning til særlig opmærksomhed. 
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I Danmark må man antage, at de fleste ikke-terapeutiske omskæring af drengebørn foregår på 

private klinikker, og at ved størsteparten af disse omskæringer anvendes der i dag lokalbedøvelse, 

uanset alder ved omskæring. En anbefaling om at anvende general anæstesi ved omskæring af 

drengebørn over 1 år vil formodentlig betyde, at antallet af omskæringer på privatklinikker af 

drenge under 1 år vil øges i en kortere periode efter den nye vejlednings ikrafttræden. 

 

STPS bør være opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt sandsynligvis er begrænset 

kapacitet til at kunne udføre et større antal omskæringer med kort varsel. Vi anbefaler derfor, at 

man kontakter de allerede etablerede klinikker og gør dem opmærksom på, at de muligvis efter 

udgivelsen af vejledningen i en periode kan forvente en større søgning end ellers. 

 

Med disse kommentarer og opmærksomhedspunkter takker vi STPS for det omfattende og 

grundige arbejde med at dokumentere og gennemgå relevante aspekter vedrørende ikke-

terapeutisk drengeomskæring baseret på bedste videnskabelige evidens på området. 
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