Sundhedsudvalget 2008-09
SUU alm. del Svar på Spørgsmål 453
Offentligt

Folketingets Sundhedsudvalg

Folketingets Sundhedsudvalg har den 17. april 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 453
(Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Marlene Harpsøe (DF).
Spørgsmål nr. 453:
’Vil ministeren tage stilling til om der i forhold til ekstreme kropsdekorationer, jf.
SUU alm. del spørgsmål 447, bør indføres regler der sikrer ordentlig hygiejne,
veluddannet personale og en aldersgrænse for, hvem der må få foretaget de ekstreme
kropsdekorationer?’
Svar:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i anledning af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, der har tilkendegivet følgende, hvortil jeg kan henholde mig:
”Som anført ved besvarelsen af spørgsmål 447 er ekstreme kropsdekorationer at betragte som operative indgreb og kan derfor i givet fald udelukkende udføres af autoriserede
læger, som i henhold til autorisationslovens § 17 er forpligtiget til at udvise omhu og
samvittighedsfuldhed i deres faglige virke. Dette indebærer også, at en læge skal sikre
en forsvarlig hygiejne.
Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 447 finder Sundhedsstyrelsen det tvivlsomt om lægers udførelse af sådanne indgreb vil være foreneligt med lægegerningen.
Såfremt en læge udførte de omtalte operative indgreb ville lægen i øvrigt være underlagt sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2009. Det fremgår af § 15
i sundhedsloven, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Af § 17, stk. 1, fremgår, at en patient, der er fyldt 15 år, selv kan
give et informeret samtykke, men at forældremyndighedens indehaver tillige skal have
informationen og inddrages i den mindreåriges stillingtagen. Det fremgår videre af stk.
2, at såfremt sundhedspersonen efter en individuel vurdering skønner, at patienten, der
er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan
forældremyndighedens indehaver give informeret samtykke. ”
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