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Til Styrelsen for Patientsikkerhed
 
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Dansk Selskab for Almen Medicin vedrørende udkast til
vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge.
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Dorthe Pedersen
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DSAM’s høringssvar vedrørende udkast til vejledning om ikke-tera-
peutisk omskæring af drenge 
 
DSAM takker for muligheden for at kommentere udkastet til vejledningen.  
 
Vejledningens formål er at ”præcisere omhu og samvittighedsfuldhed i forhold til de 
sundhedsfaglige forhold og kompetencer, der skal være til stede for at sikre patient-
sikkerheden i forbindelse med ikke-terapeutiske omskæringer af drenge i alderen 0-17 
år.” 
 
Vi tænker derfor, at vejledningen er målrettet de speciallæger, som deltager i om-
skæringerne, hvilket som udgangspunkt ikke er tilfældet for almen praksis, og vi har 
da heller ikke været inviteret til at deltage i arbejdsgruppen. 
 
Vi mener derfor ikke, at det er relevant, at vi som fagligt selskab kommenterer på det 
indholdsmæssige omkring indgrebets udførelse. 
 
Til gengæld vil vi gerne knytte en kommentar til afsnittet om Landspatientregisteret. 
Der står, at ”Lægen skal anmelde omskæringen i Landspatientregisteret i overens-
stemmelse med bekendtgørelsen om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af 
behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer ud-
ført uden for sygehuse og klinikker.” 
 
Vi er klar over, at denne bekendtgørelse allerede er gældende, men vi finder, at den 
automatik, der lægges op til, er kritisabel. Et register over indgreb udført som led i en 
religiøs overbevisning har altid en risiko for at blive misbrugt. Vi mener derfor, at det 
er væsentligt, at der indhentes samtykke – og i det mindste orienteres om, at en så-
dan anmeldelse sker.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Anders Beich  
Formand, DSAM 
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