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Til Styrelsen for Patientsikkerhed
 
Vedhæftet høringssvar fra Dansk Urologisk Selskab til høringsudkastet ”Vejledning om ikke-
terapeutisk omskæring af drenge”.
Venlig hilsen
Dansk Urologisk Selskab 
Eva Baadsgaard
Sekretær
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 81 32
evb@dadl.dk   
www.urologi.dk
 
 
 
 
 

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
Høringsliste
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Dansk Urologisk Selskab 


BESTYRELSEN 
Formand: Lars Lund 
Næstformand: Michael Borre 
Kasserer: Søren Sørensen Madsen 
Bestyrelsesmedlem: Maiken M.H. Bjerggaard 
Bestyrelsesmedlem: Mikkel Fode 
Bestyrelsesmedlem: Ulla Joensen 
Bestyrelsesmedlem: Andreas Thamsborg 


SEKRETARIAT 
Eva Baadsgaard 
Fællessekretariatet 
Kristianiagade 12 
2100 København Ø 
Tlf.   35 44 81 32 
Email: dus@urologi.dk 


Til Styrelsen for Patientsikkerhed 
Islands Brygge 67 
2300 København S 


12. oktober 2020


Vedrørende sagsnummer: 35-1001-42 udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge 


Dansk Urologisk Selskab (DUS) har blandt mange fået tilsendt ovennævnte udkast den 24. september 2020 
til kommentering. Bestyrelsen takker for muligheden for at afgive et høringssvar. 


DUS glæder sig over, at det i vejledningen er specificeret, at omskæring skal foregå med en læge med den 
fornødne erfaring og kompetencer til stede, og at der sikres informeret samtykke og sufficient 
dokumentation. Bestyrelsen har tidligere i 2013 skrevet til sundhedsstyrelsen, da det drejer sig om en 
operation, at det er en læge, som skal udføre indgrebet. Vi mener fortsat, at det er en læge, som skal 
udføre eller assistere til indgrebet. 


Som tidligere er Dansk Urologisk Selskab optaget af, at man ved operation af børn skal sikre sufficient 
bedøvelse og smertebehandling, også ved omskæring på medicinsk og ikke-medicinsk indikation. Her 
undrer vi os også over, at man skelner mellem behov for smertelindring over og under 1 år. Vi støtter os i 
denne vurdering op ad vores anæstesiologiske kollegaer i DSAIM og opfordrer derfor til, at man tager 
DSAIMs faglige vurdering til efterretning, nemlig at god klinisk praksis inkluderer anvendelse af generel 
anæstesi til indgrebet samt sufficient smertedækning postoperativt. Vi vil naturligvis fra Dansk Urologisk 
Selskabs side ikke sætte spørgsmålstegn ved eller omgå denne faglige vurdering, og vi undrer os over, at 
den ikke efterkommes i den reviderede vejledning.  


Bestyrelsen foreslår, at ovennævnte indarbejdes i vejledningen, inden vi finder den egnet til ikrafttrædelse. 


På vegne af DUS’ bestyrelse 


Lars Lund 
Formand 
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Venlig hilsen
 
Styrelsen for Patientsikkerhed / Danish Patient Safety Authority
 

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
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T+45 72 28 66 00 
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