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Til Folketingets Sundhedsudvalg. 
 
Hermed anmodes om foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg ved førstgivne passende lejlighed. 
 
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) var i vinters involveret i at lave et notat om 
drengeomskæring på ikke-medicinsk indikation. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) havde myndigheds-
ansvaret. Notatet blev offentliggjort den 21/2-2020. 
 
DASAIM er nu af STPS blevet anmodet om at deltage i en proces hvor notatet fra 21/2 skal laves om til en 
vejledning om hvordan man i praksis udfører drengeomskæring på ikke-medicinsk indikation. Denne proces 
antages at skulle være færdig inden Folketinget og Sundhedsudvalget skal behandle borgerforslaget om 
drengeomskæring. 
 
DASAIM har store faglige og etiske skrupler overfor at deltage i dette arbejde da vi har en række bekymrin-
ger ift. det faglige indhold i notatet fra 21/2.  
 

• Vi kan ikke stå inde for drengeomskæring i lokalbedøvelse. Der er en risiko for utilstrækkelig bedø-
velse, og vi ville f.eks. aldrig udføre medicinsk indiceret peniskirurgi i lokalbedøvelse. Børn har 
samme ret som voksne til tidssvarende smertelindring før, under og efter en operation. At børn 
sjældent har sproget til at give udtryk for smerter, ser vi som en skærpende omstændighed. 

 

• Generel anæstesi og luftvejshåndtering i forbindelse med kirurgi på børn under 2 år bør desuden 
udelukkende foretages på hospitaler med særlig børneanæstesiologisk kompetence, jvnf. speciale-
planen.  

 

• Vi anbefaler som Lægeforeningen, at ikke-medicinsk indicerede indgreb udsættes til det fyldte 18. 
år, hvor patienten selv er i stand til at afgive samtykke. 

 

• Omskæring er et kirurgisk indgreb med risiko for komplikationer både relateret til operationen og 
bedøvelsen. Der er set en række livstruende komplikationer i Danmark og 2 børn er døde i de øvri-
ge Skandinaviske lande i forbindelse med ikke-medicinsk indiceret drengeomskæring. Det drejer 
sig om kredsløbskollaps, kramper, alvorlig iltmangel og hjertestop. 

 

• Vi forstår ikke at man vil acceptere, at det kirurgiske indgreb foretages af personer uden lægefaglig 
uddannelse og børneurologisk/ kirurgisk specialviden og erfaring.  

 
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin ønsker ikke et juridisk, moralsk eller etisk medansvar 
for en vejledning, der ikke i tilstrækkelig grad afspejler vores faglige rådgivning. 
 
Vi møder selvfølgelig op til første møde i arbejdsgruppen for at forklare vores holdning. Det er vores for-
ventning, at vi herefter ikke vil deltage i det videre arbejde af årsagerne skitseret ovenfor. 
 
Vi ser frem til at gøre rede for vores overvejelser over for Folketingets Sundhedsudvalg. 
 
På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. 
 
Joachim Hoffmann-Petersen, Overlæge 
Formand, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 
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