
 

 

, 

 

 

 

1.december 2018 

 

DASAMS takker for mulighed for at komme med bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om 

autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed ( Regulering af nåleakupunktur på 

brystkassen og forbud mod konstruktion af kunstig hymen (”jomfruhinde”) 

Det er væsentligt for selskabet at ny lovgivning om sundhedsfaglig virksomhed tilgodeser både 

patientens ønsker og en høj grad af patientsikkerhed.  

Nåleakupunktur på brystkassen 

Vedr. Nåleakupunktur på brystkassen finder DASAMS,at man med udgangspunkt i hensynet til 

patientsikkerhed kan nære betænkelighed ved den i lovforslaget foreslåede adgang for ikkeautoriseret 

personale til at udføre nåleakupunkturbehandling på brystkassen bl. a. på baggrund  af de observerede 

indtrufne sager med skader og herunder et dødsfald, der belyser at en sådan behandling er forbundet 

med visse ikke ubetydelige risici for livstruende komplikationer.  

DASAMS finder ikke, at det i lovforslaget omhandlede kursus vil kunne sikre, at en akupunktør uden en 

grundlæggende sundhedsfaglig/lægelig autorisationsbaggrund vil være i stand til at forebygge, erkende 

og håndtere skader på lungerne ej heller efter gennemførelse af et kursus.  

DASAMS skal derfor foreslå,at muligheden for at udføre nåleakupunktur på brystkassen forbeholdes 

sundhedsfagligt autoriseret personale/læger, idet man i den forbindelse evt. kan stille krav om 

dokumenterede færdigheder i form af et gennemført supplerende kursus såfremt dette foretages i privat 

regi.  

I den forbindelse finder Selskabet det væsentligt, at autoriserede sundhedspersoner er underlagt 

autorisationslovens almindelige regler, hvorfor Styrelsen for Patientsikkerhed kan iværksætte 

tilsynssanktioner over for den pågældende, hvis denne vurderes at være til fare for patientsikkerheden. 

Endelig konstaterer Selskabet, at effekt af nåleakupunktur på brystkassen ikke har et erkendt eller 

veldefineret indikationsområde endsige evidens herfor, hvorfor nødvendigheden af at udsætte patienter 

for sådan risiko næppe kan siges at være påtrængende til stede. 

Forbud mod konstruktion af kunstig hymen 

DASAMS er enig med lovforslagets bemærkninger om, at det er væsentligt  at oplyse og undervise i 

faktuelle forhold vedr. kvinders (og mænds) naturlige kropsforhold og anatomi  og dermed bekæmpe 

fejlagtige opfattelser og myter. Selskabet finder det således positivt at det fremgår af afsnit 2.2.2. i 

lovforslagets bemærkninger at regeringen vil tage initiativer på området i relation til bl.a. 

sexualundervisning og oplysningsvirksomhed mv. 



 

 

 

 

 

 

 

Samtidig kan Selskabet konstatere, at man inden for området kosmetisk kirurgi accepterer en lang 

række forskellige typer indgreb,som alene har udgangspunkt i patientens ønsker, herunder også indgreb 

der kan have udgangspunkt i fejlagtige kropsopfattelser, kulturelle normer eller socialt begrundede 

ønsker om indgreb eksempelvis brystforstørrelser.    

Selskabet kan konstatere, at konstruktion af kunstig hymen er et lille kirurgisk indgreb, som udført af 

læger indebærer en meget ringe risiko for komplikationer og derfor ikke udgør en sådan risiko for 

patientsikkerheden så dette kan begrunde et forbud. Selskabet konstaterer endvidere, at det er 

ministeriets vurdering af kunstig hymen ikke er udbredt i praksis. Et sådant helt enkeltstående specifikt 

forbud i autorisationsloven bestemt for læger mod konstruktion af hymen forekommer derfor ude af 

proportion og generelt uhensigtsmæssigt.  

Herudover skal selskabet gøre opmærksom på, at indførelse af et specifikt forbud (svarende til forbuddet 

i visse fundamentalistiske lande mod ”konstruktion af falske jomfruer”) konkret kan risikere at stille nogle 

kvinder i en betydelig vanskelig og udsat position, kvinder som i værste fald  kan blive udsat for social 

kulturel stigmatisering og evt. alvorlige risici for liv og førlighed. Sådanne kvinder vil således i 

desperation kunne være motiveret til at søge indgrebet foretaget af uautoriserede behandlere/ 

kvaksalvere. Selskabet finder under hensyn til sådanne enkelte kvinders konkrete situation, at et 

decideret lægeligt forbud kan være etisk problematisk og herudover generelt contraproduktivt for hvad 

man ønsker at opnå.  

Selskabet finder således forslag om et enkeltstående specifikt forbud for læger om at udføre indgrebet 

uproportionalt, idet dette på ingen måde tager udgangspunkt i hensynet til patientsikkerhed og alene kan 

udføres såfremt patienten ønsker det og under autorisationslovens generelle bestemmelser og ansvar. 

Endvidere finder Selskabet at forbuddet kan fungere contraproduktivt i forhold til de ønskelige formål om 

bekæmpelse af fejlagtige opfattelser. Selskabet skal understrege at udbredelse af faktuel viden om 

kroppen og dens funktioner og herunder også specifik oplysning om realiteter vedr. hymen vil være den 

rigtige og relevante vej at gå i denne sammenhæng.  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Torben Hærslev 

Formand DASAMS 

 



 

 

  

 

 

 


