
 

 

 

Holbergsgade 6 

DK-1057 København K 

 

T +45 7226 9000 

F +45 7226 9001 

M sum@sum.dk  

W sum.dk  

 

 

Dato: 03-07-2017 

Enhed: MEDINT 

Sagsbeh.: DEPENS 

Sagsnr.: 1704271 

Dok. nr.: 389270 

 

 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 13. juni 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 959 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 959: 

”Mi istere  bedes ko e tere he ve delser e vedr. kro iske erves erter 

efter sterilisation, jf. SUU alm. del - bilag 234 og 347, herunder oplyse, hvor- 

dan der informeres om eventuelle gener og risici forud for beslutning om steri- 

lisatio .” 

 

 

Svar: 

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet nedenstående oplysninger fra 

Sundhedsstyrelsen, som jeg kan henholde mig til: 

 

”Det er velke dt, at der i e  vis tid efter e  a dlig sterilisatio  ka  være ubehag og 
smerter hos de steriliserede. Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med større opgørelser 

over forekomst af smerter efter mandlig sterilisation. Sådanne opgørelser kan være 

svære at lave, primært fordi smerterne kan opstå lang tid efter sterilisationen, og der 

kan være flere mulige andre årsager. Dertil kommer, at smerter er svære at vurdere 

og kvantificere.  

 

I den bedste reference, Sundhedsstyrelsen har kendskab til (Brit J Urol 2007, 100, 

1330-1333), er forekomsten af smerter, der subjektivt påvirker livskvaliteten, 

afdækket blandt 450 mænd, der ikke havde smerter før sterilisation. I alt 4 mænd 

(0,9%), eller knapt 1 ud af 100 angav at have smerter godt et halvt år efter 

operationen og heraf – for 2 personer – smerter, hvor der kunne gå flere uger uden at 

de mærkede noget.  

 

Der er således tale om ret små tal, hvor andre faktorer også kan spille ind. Der er en 

noget større gruppe af mænd (65 mænd, 14,7 %), der angiver at opleve mildere 

ubehag, men samtidig viser opgørelsen, at en del mænd, der havde smerter før 

operationen, blev smertefri. Det samlede billede er således lidt uklart, men det må 

være rimeligt at angive, at der kan opstå smerter også på længere sigt, men at det 

ikke er almindeligt.  

 

Om risikoen er uacceptabelt høj afhænger bl.a. af en samlet vurdering af fordele og 

ulemper ved mandlig sterilisation. Det må i sidste ende være noget, som den enkelte 

mand skal vurdere på baggrund af grundig information fra den behandlende læge om  
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 Side 2 

den forventede effekt, og de bivirkninger som man kan risikere at opleve, og med 

hvilke  hyppighed de foreko er.”   
 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /         Emilie Norré Sørensen   

 


