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Til adressaterne på den vedhæftede høringsliste 

Høringsbrev vedr. Den nationale kliniske retningslinje om 

hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom 

Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til National klinisk retningslinje om 

hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom i høring. 

 

I Danmark foretages der årligt omkring 6.000 hysterektomier, hvor ca. 80% 

foretages på baggrund af en godartet sygdom. Siden slutningen af 1980’erne er 

der udviklet og introduceret flere nye operative metoder, og der er stor variation 

i valg af operationsmetode på tværs af afdelingerne for kvindesygdomme i 

Danmark. 

 

Formålet med retningslinjen er at højne og ensarte kvaliteten af de kirurgiske 

behandlinger og metoder, som anvendes i Danmark ved fjernelse af livmoderen 

på grund af en godartet sygdom.  

 

Retningslinjen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen 

bestående af repræsentanter fra de involverede faglige selskaber. Ligeledes har 

en referencegruppe bestående af faglige og administrative repræsentanter været 

inddraget og hørt undervejs i processen.  

 

Arbejdsgruppen har gennemgået evidensen for udvalgte kirurgiske metoder og 

på baggrund heraf formuleret en række anbefalinger, som kan guide kirurgen i 

forbindelse med valg af behandling og metode. De problemstillinger, som 

retningslinjen omhandler, er prioriteret af den faglige arbejdsgruppe som de 

områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen. Der er således ikke tale 

om en udtømmende beskrivelse af behandlingsforløbet for hysterektomi ved 

godartet sygdom.  

 

Udkast til den nationale kliniske retningslinje om hysterektomi (fjernelse af 

livmoderen) ved godartet sygdom er sendt i høring til de på høringslisten 

anførte organisationer, myndigheder mv. Dokumenterne forefindes på 

Høringsportalen www.hoeringsportalen.dk og kan ligeledes tilgås på 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.  

 

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet 

fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab på 

syb@sst.dk senest den 10. marts 2015.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Christina Debes Helm. 

(cdhe@sst.dk). 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

Søren Brostrøm 
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