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København den 22. Oktober, 2020

Høringssvar til Udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge.

Dansk Pædiatrisk Selskab



Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) tager afstand fra alle former for ikke-medicinsk indiceret kirurgi på børn og unge under 18 år, herunder ikke-medicinsk indiceret omskæring af drenge. Dette af hensyn til individets ret til selvbestemmelse over egen krop.

Skal dette foretages, bør det afvente, til personen er myndig (fyldt 18 år), svarende til andre ikke-medicinsk indicerede indgreb.

Den nye vejledning har et større fokus på barnets tarv, nødvendig information til forældremyndighedsindehavere og samtykke forud for indgrebet.

Ligeledes er kravene til at sikre smertefrihed forud for indgrebet skærpet.

Der er stillet øgede krav til lægens kompetencer i forhold til selve indgrebet og håndtering af mulige komplikationer.

Fra DPS kunne vi ønske, at der blev stillet krav om mundtlig og skriftlig information om mulige risici ved indgrebet og krav om skriftligt samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. 

Ligeledes foreslår vi, at der laves en autorisationsordning for læger, der udfører disse indgreb.





Bestyrelsen i Dansk Pædiatrisk Selskab

Formand Klaus Birkelund Johansen
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