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TRØST 

 

Til Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin 

      

Styrelsen gennemfører pt. opdateringen af Sundhedsstyrelsens notat om om-

skæring af drenge fra 2013. Selskabet er involveret i arbejdet med repræsenta-

tion i arbejdsgruppen. 

 

DASAIM afgav i et høringssvar 18. september 2018 vedrørende opdateringen 

af notatet. Styrelsen skal bede om, at DASAIM skriftligt uddyber de fire punk-

ter med faglige begrundelser og evidensbaseret viden.  

 

I anfører eksempelvis til punkt 4, at den eneste sikre procedure for bedøvelse er 

generel anæstesi ved ikke medicinsk indiceret omskæring af drenge. Videre 

skriver I, at I finder det under god, sikker og faglig standard at udføre procedu-

ren uden generel anæstesi.  

 

DASAIM skriver endvidere i sit høringssvar, at små børn har samme behov 

som voksne for sufficient per- og postoperativ smertelindring. Videre skriver I, 

at det anses for at være traumatiserende at gennemføre kirurgiske procedurer 

uden tilstrækkelig analgesi, og at det kan medføre kognitive problemer og angst 

senere i livet, hvis procedurer uden tilstrækkelig analgesi finder sted. Endeligt 

skriver I, at ”fastholdelse af børn til smertefyldte procedure bør ikke praktise-

res. Vi ved, at det kan give livslange traumer på børn.”   

 

Styrelsen vil bede selskabet om uddybende viden desangående, herunder om 

selskabet er bekendt med studier, der viser langtidseffekter, som eksempelvis 

kognitive problemer og angst senere i livet, hvor disse effekter kan relateres til 

omskæring af raske drenge eller indgreb i samme boldgade. 

 

Vi kan oplyse, at Taddio-studiet fra 1997, som I referer til omhandler omskæ-

ring af børn, hvor der ingen smertedækning gives, hvilket os bekendt ikke gæl-

dende praksis i dag. Studiets outcome var smertereaktion ved vaccination 4 – 6 

måneder senere.    

 

Styrelsen ser frem til jeres uddybelse af høringsbidraget, og skal bede om svar 

senest den 24. november 2019.  
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