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Til Styrelsen for Patientsikkerhed
 
Dansk Sygeplejeråds høringssvar til udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge er
vedlagt.
 
Venlig hilsen

Astrid Lembo
Konsulent
Politik og analyse

asl@dsr.dk
+45 4695 4213
+45 2337 1102

 

Dansk Sygeplejeråd
Sankt Annæ Plads 30,
1250 København K
+45 3315 1555
dsr@dsr.dk
www.dsr.dk
Facebook
 
 

Fra: STPS Sundhedsjura enhedspostkasse <SJUR@stps.dk> 
Sendt: 24. september 2020 18:49
Emne: Høring over udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge
 
Til rette vedkommende
 
Hermed fremsendes høringsudkast af ”vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge”.
 
Vejledningen er en revideret version af Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring af drenge
fra 2014.
 
Vejledningen sendes også i offentlig høring via www.hoeringsportalen.dk.
 
Eventuelle bemærkninger til vejledningsudkastet bedes fremsendt til Styrelsen for
Patientsikkerhed senest den 22. oktober 2020.
 
Bemærkninger bedes fremsendt med følgende tekst i emnefeltet: ”bemærkninger til udkast til
vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge” og sendes til mailadressen: sjur@stps.dk
 
Vedhæftet denne mail er:

Udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge, 2020
Høringsbrev
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Styrelsen for Patientsikkerhed  
 


Dansk Sygeplejeråds høringssvar til udkast til vejledning 
om ikke-terapeutisk omskæring af drenge 
 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge.  
Vi har udarbejdet høringssvaret med input fra Fagligt Selskab for 
Sundhedsplejersker og Sygeplejeetisk Råd. 
 
Præmissen for høringssvaret er den aktuelle lovgivning på området 
og de analyser og konklusioner, der er beskrevet i Notat om ikke-tera-
peutisk omskæring af drenge fra februar 2020. 
 
Vi har først nogle generelle betragtninger og forholder os under speci-
fikke bemærkninger til Styrelsen for Patientsikkerheds udkast til vej-
ledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge, som er en præci-
sering af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed i 
forbindelse med ikke-terapeutisk omskæring af drenge. Til slut har vi 
nogle yderligere bemærkninger til Styrelsen for Patientsikkerheds ar-
bejde med ikke-terapeutisk omskæring. 
 
Generelle bemærkninger 
Dansk Sygeplejeråd mener, at omskæring af drenge uden medicinsk 
indikation er etisk uacceptabelt, når indgrebet foretages uden infor-
meret samtykke fra den unge, og et sådant samtykke kan reelt først 
gives, når den unge er myndig. 
 
DSR vil anbefale, at Styrelsen for Patientsikkerhed også inddrager de 
etiske perspektiver i både Notat og Vejledningen samt tager stilling til 
overholdelse af børns rettigheder ifølge FN’s Børnekonvention artikel 
12 og 24. 
 
Specifikke bemærkninger 
 
Information og samtykke 
Det bør præciseres, hvem samtykket skal gives til, er det til lægen el-
ler til medhjælpen? Det anføres, at en dreng, der er fyldt 15 år, selv 
kan give informeret samtykke til indgrebet. Det bør tydeliggøres, at en 
dreng på 15 år har lov til at nægte indgrebet, selv om lægen ikke me-
ner, han har forstået indgrebets karakter. Det bør ligeledes tydeliggø-
res, at lægen også har et ansvar ift. at vurdere, om drengen er blevet 
tvunget til at få udført indgrebet mod sin vilje. Det bør være tydeligt, at 
lægen forventes en faglighed ift. at kommunikere med barnet. 


Den 21. oktober 2020  


Ref.: lhv 


DSR Sagsnr.: 20/12507 
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Smertelindring og bedøvelse 
Spædbørn og småbørn har krav på at blive holdt smertefri under et 
kirurgisk indgreb såvel som voksne. I både notat og vejledning næv-
nes mulighed for både generel anæstesi og lokalbedøvelse. 
DSR vil anbefale, at Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer anbefalin-
gerne i samråd med de læger, der har specialviden om smertelindring 
og bedøvelse af spædbørn og småbørn, så de holdes smertefri ved 
omskæring - fx anbefalingerne fra Dansk Selskab for Anæstesiologi 
og Intensiv Medicin (DASAIM) om brug af generel anæstesi til spæd-
børn ved omskæring.  
 
Yderligere bemærkninger 
Dansk Sygeplejeråd foreslår at Styrelsen for Patientsikkerhed indgår 
et samarbejde med relevante fagprofessionelle, bl.a. Fagligt Selskab 
for Sundhedsplejersker og de praktiserende læger om udvikling af un-
dervisningsmaterialer, der understøtter en systematisk og kvalificeret 
information om ikke-terapeutisk omskæring af drenge - målrettet kom-
mende forældre. Der kan med fordel også udvikles undervisningsma-
terialer til brug i skoleundervisningen om pubertet og seksualitet. 
 
Dermed kan styrelsen bidrage til at løfte den faglige viden om ikke-te-
rapeutisk omskæring af drenge til både fagprofessionelle og borgere i 
hele landet.  
 
Sundhedsplejersker kan med fordel bidrage til den systematiske dia-
log med kommende forældre om omskæring af drengebørn under 
hjemmebesøget i graviditeten og lige efter fødslen. Gennem dialogen 
er det vigtigt at oplyse forældrene om børns rettigheder samt de fysi-
ske og psykiske sundhedsmæssige risici det kan have for drengen - 
også når han bliver voksen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Grete Christensen 
Formand 
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Styrelsen for Patientsikkerhed  
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