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Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. udkast til forslag til lov 
om ændring af autorisationsloven 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i 
forbindelse med forslag til lov om ændring af autorisationsloven (nåle-
akupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af hymen).  
 
Kommentarer til nåleakupunktur på brystkassen 
Dansk Sygeplejeråd afgav i januar 2018 høringssvar omkring nåle-
akupunktur på brystkassen. Vi vil henvise til vores høringssvar i den 
forbindelse.  
 
Patienterne skal altid have en pleje og behandling, hvor både kvalite-
ten og patientsikkerheden er i orden - det er en essentiel del af det ar-
bejde sygeplejerskerne udfører hver dag. Vi mener, at det nye kur-
suskrav er alt for vidtgående ift. sygeplejersker med fuld akupunktør-
uddannelse, da de allerede har fuld tilstrækkelig viden til at handle på 
komplikationer, herunder tilstrækkelig patofysiologisk viden. Det gæl-
der uanset om sygeplejersken arbejder på eller udenfor sygehusom-
rådet. Dermed mener Dansk Sygeplejeråd, at sygeplejersker med 
akupunktøruddannelse bør dispenseres for det nye kursuskrav, på 
lige fod med læger og ansatte i hospitalssektoren. 
 
Fremadrettet bør det overvejes, om kurset i nåleakupunktur i bryst-
kassen kan blive en obligatorisk del af akupunktøruddannelserne, så-
ledes at det bliver et krav for RAB-registrering. På den måde bliver 
det sikret, at alle RAB-registrerede akupunktører har den samme ud-
dannelsesmæssige forudsætning for alle dele af akupunktur. 
 
Kommentarer til forbud mod konstruktion af hymen (jomfruhin-
der) 
Dansk Sygeplejeråd støtter forslaget om forbud mod konstruktion af 
hymen, da praksissen er med til at understøtte en myte omkring jom-
fruhinders bristning ved første samleje, samt unødvendige risici og 
omkostninger ved kirurgi.  
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Det er samtidig afgørende, at der i lyset af begrundelserne for ønsket 
om konstruktion af hymen bliver sat fokus på oplysning om fakta ge-
nerelt og støttemuligheder for de piger, der kan komme i problemer 
som konsekvens af religiøse og kulturelle opfattelser. 
 
I udkastet er det formuleret: ”Det er ikke tilladt at konstruere kunstig 
hymen for skedeindgangen af andre end medicinske årsager.” Her 
undrer vi os over undtagelsen, da vi ikke kan finde nogen medicinske 
årsager til at konstruere kunstig hymen. Vi mener, at det i alle tilfælde 
bør forbydes. 
 
 
Med venlig hilsen 
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