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Folketingets Sundhedsudvalg

Folketingets Sundhedsudvalg har den 2. december 2010 stillet følgende
spørgsmål nr. 232 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karen J. Klint (S).
Spørgsmål nr. 232:
’’Kan ministeren sikre, at operation/indgreb, bedøvelse, smertebehandling i
forbindelse med omskæring af drenge sker efter almindelige danske
sundhedsstandarder?”
Svar:
Det fremgår af autorisationslovens § 17, at en autoriseret sundhedsperson
skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit virke.
Sundhedsstyrelsen har supplerende oplyst, at det fremgår af styrelsens vejledning om omskæring af drenge, at den læge, som har ansvaret for indgrebet, skal sikre sig:
• At der ved omskæring af drenge under 15 år, inden indgrebet udføres, foreligger et informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver. En ung,
der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til omskæring.
• At almindelig god faglig standard vedr. kirurgisk hygiejne overholdes,
herunder at operationsområdet vaskes sterilt, afdækkes og at der anvendes
sterile instrumenter.
• At alle børn, også spædbørn, sikres den nødvendige, tilstrækkelige
og tidssvarende smertelindring, som indgrebet og periode efter indgrebet
kræver.
• At lægen følger den faglige udvikling på området og besidder de nødvendige
forudsætninger for både indgrebet og smertelindringen.
• At forældrene eller forældremyndighedsindehaveren gives information om
pleje i perioden efter indgrebet herunder hygiejniske forholdsregler og smertelindring.
• At der føres journal efter vanlige retningslinjer for journalføring.
I den udstrækning Sundhedsstyrelsen som led i sin tilsynsvirksomhed med
læger og lægers medhjælp bliver opmærksom på tilfælde af omskæring af
drenge, vil styrelsens sundhedsfaglige vurdering tage udgangspunkt i den
nævnte lovbestemmelse og vejledningen. Sundhedsstyrelsen kan i sagens natur ikke sikre, at personer, der ikke er autoriseret som læge eller er medhjælp
for en læge, ikke foretager omskæring af drenge.
Jeg skal i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 230.
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