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COVID19-pandemien må siges at være den
største faglige begivenhed indenfor intensiv terapi
siden Bjørn Ibsen startede verdens første
intensive afdeling på Blegdamshospitalet i 1952.
Vores fag er kommet på den politiske dagsorden
og intensivafdelingen er gået fra at være en
”velbevaret hemmelighed” bag lukkede døre til at
være en del af den folkelige bevidsthed. Mange af
vores kolleger er tonet frem på tv-skærmene i de
danske hjem og har fortalt om intensiv terapi i alle
afskygninger og i særdeleshed i behandlingen af
COVID.

I forsommeren blev vi spurgt om vi ville hjælpe til
med at lave dette notat om til en vejledning i
praktisk omskæring. Det var med betydelig
skepsis vi modtog denne forespørgsel. I
kommissoriet for arbejdet med den nye vejledning
stod, at den SKULLE baseres på notatet fra 20
februar og dermed baseres på et dokument vi ikke
kunne stå inde for. Bestyrelsen besluttede derfor
at vi selvfølgelig skulle møde op til første møde i
arbejdsgruppen, men kun for at gøre opmærksom
på vores betænkeligheder og for at afvise
yderligere deltagelse. I pressen var formuleringen
at vi udvandrede, men det var altså et videomøde.
Efterfølgende trak de øvrige faglige selskaber sig,
heriblandt jordemødrene og
sundhedsplejerskerne. Styrelsen for
Patientsikkerhed stod således alene tilbage med
ansvaret. Vi havde på forhånd søgt foretræde for
Folketingets Sundhedsudvalg for at forklare
hvorfor vi ”udvandrede” og hvorfor politikerne stod
alene med ansvaret næste gang, der tilstøder
komplikationer i forbindelse med en ikketerapeutisk omskæring. Den offentlige debat blev
intens og ikke altid lige sympatisk. DASAIM blev
offentligt anklaget for politisk arbejde i blandt
andet Weekendavisen. Anklager vi løbende
tilbageviste.

Organisatorisk har vi taget et kvantespring. På
ganske kort tid udvidede vi vores intensive
afdelinger til at kunne modtage et stort antal svært
lungesyge patienter, nye afsnit blev oprettet og
taget i brug, personale blev undervist i at kunne
varetage andre arbejdsfunktioner end vanligt og
fagligt forberedte vi os på at behandle de sværest
syge COVID-patienter på bedst tænkelig vis.
Dette vidner om en stor omstillingsparathed og et
engagement, vi alle kan være stolte af.
Vi vidste ikke, hvad der ville ramme os. Alle
håbede at vores verden ikke ville ændre sig til de
kaotiske tilstande vi så i Norditalien i begyndelsen
af året. COVID-pandemien er det første globale
udbrud, hvor digitale løsninger har været udbredt
tilgængelige. I foråret holdt bestyrelsen ugentlige
videomøder for at bevare overblikket. Online
konferencer og webinars har tilladt os at lære af
vores udenlandske kollegers erfaringer forud for
pandemiens komme til Danmark og har spillet en
afgørende rolle i vores forberedelser. Specielt skal
nævnes at den europæiske organisation ESICM
har bidraget til at viderekommunikere alvoren ved
COVID og har støttet klinikerne fagligt bl.a. via
webinars med ekspertdiskussioner om
behandlingen af COVID.

Da vi så den færdige vejledning bar den præg af
at Styrelsen for Patientsikkerhed havde leveret
den vejledning som var politisk bestilt. Der er
blandt andet blev opfundet en 1års aldersgrænse.
Børn under 1 år anbefales af Styrelsen at blive
omskåret i en lokalbedøvelse. Børn over 1 år
anbefaler styrelsen får fuld bedøvelse. Denne
aldersgrænse har intet med DASAIM at gøre og
er styrelsens opfindelse. Kravene om de
kompetencer, som skal være til stede i forbindelse
med en ikke-teraputisk omskæring er heller ikke
stramme nok. DASAIM undrer sig til stadighed
over hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed
anbefaler markant dårligere patientsikkerhed når
der er tale om ikke-terapeutisk omskæring i
forhold til medicinsk indiceret peniskirurgi.

Drengeomskæring har også fyldt meget i
sensommeren. I 2018 spurgte Styrelsen for
Patientsikkerhed om vi kunne hjælpe med at
opdatere notatet fra 2013 om Ikke-terapeutisk
drengeomskæring. Arbejde lå i perioder meget
stille. Hen over vinteren blev arbejdet forceret i
meget højt tempo. Undervejs i processen var det
afgørende for os med åbenhed, derfor skrev vi i
alt 5 høringssvar så offentligheden kunne se
præcist hvad vi rådgav om. Notatet lå klar 20.
februar og afspejlede ikke den rådgivning
DASAIM havde leveret.

Hvad opnåede vi ved at udvandre og deltage i
debatten? DASAIM har intet medansvar for
fremtidige komplikationer. Politisk er fokus blevet
flyttet, tidlige gik debatten på potentiel
forebyggende effekt i forhold til urinsvejsinfektion,
HPV og peniscancer samt barnets integritet. Nu
handler debatten om det reelle, nemlig at 90
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mandater i Folketinget ønsker at opretholde status
quo og fortsat tillade omskæring.
Hvis man som anæstesilæge bliver forespurgt om
man vil deltage i forbindelse med ikke-terapeutisk
omskæring har Sundhedsstyrelsen udtalt at det
kan man afvise såfremt det strider mod ens etik.
Sundhedsplatformen er blevet overskygget af
covid-pandemien. Vores klage til ombudsmanden
over Styrelsen for Patientsikkerhed blev returneret
da landet lukkede. Vi har accepteret at Styrelsen
for Patientsikkerhed får arbejdsro til
smitteopsporing. Styrelsens kontrolbesøg ligger
desuden et par år tilbage nu, og kunne med fordel
gentages. Denne gang uvarslet og med
deltagelse af almindelige klinikere.
Årsmødet åbner for både fysisk deltagelse og
deltagelse via livestreaming og varer kun 1 dag.
Det er ærgerligt at vi nu to år i træk ikke har
kunnet holde et fysisk årsmøde, sidste år var
anledningen dog mere glædelig da det skyldtes
den velgennemførte SSAI-kongres.
De kommende år kommer årsmødet til at ligge
samtidigt med kirurgernes og ortopædkirurgernes
årsmøde (uge 46), dette burde være en fordel for
driften på operationsgangene. På grund af nye
regler for medicoindustrien har vi set os nødsaget
til at flytte årsmødet til Crown Plaza som ikke har
indgang til et kasino fra forhallen. I 2021 finder
årsmødet sted den 18-20 november.
Stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, I
har ydet en uvurderlig indsats for faget, for
patienterne og for jeres kolleger. Personligt har
jeg værdsat jeres støtte og gode råd samt det
hyggelige samvær.
Joachim Hoffmann-Petersen
Formand DASAIM
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