Referat af foredraget ved overlæ ge og professor i bø rneurologi Troels Munch Jø rgensen.
Den 4. september 2004.

Troels startede med at fortæ lle at han holder meget af at komme ud i patientforeningerne og holde
foredrag, da det gø r hans arbejde lettere. Da foræ ldrene har en stø rre indsigt i, hvad det er deres
bø rn skal igennem.
Han fortalte kort om, at han er specialuddannet i London i bø rneurinvejskirurgi, og at han har væ ret
med til at starte klinikken op på Skejby sygehus. I forhold til operationer dæ kker Skejby den stø rste
del af Jylland, Fyn og Fæ rø erne og noget af sjæ lland.
Der opereres på Skejby og Rigshospitalet.
Troels ø nskede ikke at få stillet personlige spø rgsmål i forhold til vores egne bø rn, da det kræ ver en
stø rre indsigt i barnets forlø b for, at kunne besvare spø rgsmålet professionelt, så han ø nskede, at vi
stillede generelle spø rgsmål omkring emnet.
Han startede med at fortæ lle om rekonstruktioner ved oprationerne.
Når fosteret er 6 uger gammelt, dannes de genitale dele, så allerede her er kø nnet bestemt.
Han gennemgik meget detaljeret, hvordan de forskellige operationer foregår, men da dette er meget
teknisk, er det ikke muligt at gengive dette så præ cist, som han beskrev det.
Han viste ved overheads de forskellige grader af, hvordan pigerne kan se ud. Spekteret mellem
normalitetsbegrebet dreng og pige er gennem tiden blevet meget bredt.
Han gennemgik, hvordan indgrebet af klitoris foregår, og vil fortæ lle senere hvornår det er det
bedste tidspunkt at få foretaget denne operation, samt hvilke komplikationer, der kan forekomme.
Der har væ ret stor diskussion om, hvorvidt man egentlig skal lade pigerne selv bestemme, om de vil
opereres eller ej. Det er isæ r i USA, der er en forening, der er imod operationerne af piger, fø r de
selv kan tage stilling til det.
Troels fortalte, at man kan bevare klitoris ved at træ kke klitoris ned under skambenet, hvor den syes
fast. Dette er en lø sning, hvis man synes, at det er for voldsomt med et stø rre indgreb. Ulempen ved
denne operation er, at klitoris sidder et lidt uhensigtsmæ ssigt sted, da den er trukket tilbage og vil
kunne gø re ondt ved bla. ridning, cykling, og hvis man sidder på hårde stole. Det kan også give
problemer seksuelt. Så Troels mener ikke, at dette er en god lø sning, men det er en mulighed, der er
tilstede, hvis man er i tvivl, om hvad man vil, eller hvad der er det bedste.
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Troels gennemgik de psykologiske faktorer ved genitaloperationerne.
Optimal alder for operation
Emotionel udvikling

6 uger til 15 måneder

Body image + seksuel udvikling

Fø r 30. måned

Frygt for fysisk at blive gjort fortræ d

Fø r 30. måned og efter 6 år.

Adfæ rdsæ ndringerne

12 måneder og efter 3 år.

Troels fortalte, at i en alder af 3 måneder er det en lige så stor risiko for barnet at komme i narkose
som det er for os andre. Han sagde, at det er et stort indgreb at udsæ tte barnet for, når det er en
kosmetisk operation. Men på den anden side, venter man til puberteten, hvor væ vet er hårdere, og
indgrebet kan væ re svæ rere og resultatet kan blive mindre godt, i forhold til hvis det er foretaget
tidligere.
Det er de psykologiske aspekter i, at barnet bliver meget påvirket af at væ re indlagt og opereret.
Men det er ikke alle bø rn der reagere ens på indlæ ggelser.
Emotionel udvikling.
Hvis man vil undgå forstyrrelser i den emotionelle udvikling, skal oprationerne foregå inden barnet
er 12 uger gammelt.
Body image
Efter 30 måneder, begynder barnet at have en oplevelse af, at det er anderledes. Dette kan tale for at
barnet bliver opereret fø r det er 30 måneder.
Frygt for at fysisk at blive gjort fortræ d.
Efter barnet er blevet 30 måneder opstår der en stø rre frygt for at blive gjort fortræ d. Derfor er det
også her mest optimalt, at operationen foregår, inden barnet er blevet 30 måneder.
Imellem 30. måned og 6 år er den væ rste periode for barnet at blive opereret i, da barnet er i en
alder, hvor det kan få konsekvenser for dets udvikling, medmindre det er meget nø dvendigt. Efter 6
års alderen har barnet en langt stø rre forståelse for, hvad der sker omkring det, og vil derfor bedre
kunne klare en operation.
Alt taget i betragtning er det mellem 6 mdr. og 15 måneders alderen eller efter 6 år, der er det mest
optimale tidspunkt for operation, hvis man tæ nker på den psykologiske udvikling. Nogle bø rn kan
få adfæ rdsproblemer ved grimme oplevelser på hospitalet, ved at de rent psykologisk ikke er parate,
men på den anden side bliver resultatet af operationen bedst ved et så tidligt indgreb som muligt.
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Spø rgsmål
Hvor mange indgreb er det mest normale?
Svar: Generelt er det forskelligt, hvor mange operationer pigerne skal igennem, men der er en del
piger, som skal igennem en operation i puberteten igen.
Troels fortalte, at vi skal tage de amerikanske artikler om oprationer, med en vis skepsis, da de
amerikanske læ ger skal tjene penge på operationerne, og flere operationer giver læ gerne flere
penge. Derfor mener Troels at de skandinaviske lande er mere æ rlige i forhold til oprationerne, da
de ikke tjener flere penge ved flere operationer. Dette skyldes bla. det sundhedssystem, vi har i
Danmark.
For de piger som kosmetisk skal igennem et stø rre indgreb, er det ca. 3 ud af 4 piger, som skal
igennem en reoperation i puberteten. For de piger, hvor det er et mindre indgreb, der skal til, er det
ca. 1 ud af 10 piger, der skal igennem en reoperation i puberteten.
Ved klitorisreduktionen er det 9 ud af 10 piger, som vil få problemer med nedsat fø lelse og mindre
mulighed for orgasme. Dette skal man tage i betragtning, hvis man væ lger denne operation.
Spø rgsmål
Hvor ofte skal barnet tjekkes efter operation?
Svar: Ca. 1 år efter operationen, da der ikke skal kigges for meget på barnet pga. blufæ rdigheden.
Hvis alt er som det skal væ re, som det skal væ re, skal barnet fø rst efterses igen i puberteten.
I forhold til operationerne fortalte Troels at hans personlige græ nse for normalitetsbegrebet er
æ ndret meget de seneste år. Blandt andet. Ved klitorisreduktionen, er det ikke altid sådan, at han
synes, en operation er nø dvendig, men er det til gene for barnet, er dette en mulighed.
Udblokning af skeden skal ikke ske, fø r pigen har brug for den, og indtil da er det ikke nø dvendigt
at lave dette indgreb, da pigen ikke har brug for en udvidet skedeåbning.
Spø rgsmål
Er der i Danmark enighed om, hvornår man opererer og hvilke teknikker, der skal anvendes?
Svar: Vi har ikke en dansk standard, og mener heller ikke at vi skal have det, da kirurgerne er meget
forskellige. Men der skal selvfø lgelig væ re en god standard, uanset hvilken teknik der anvendes.
Spø rgsmål
Bø r der ikke væ re en oplysning til foræ ldrene om, at der er forskellige indgreb med fordele og
ulemper, som man bø r blive informeret om, uanset om det er Rigshospitalet eller Skejby sygehus
barnet skal opereres på?
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Svar: Troels fortalte at der er frit sygehusvalg, så man bestemmer selv, om det er på Rigshospitalet
eller på Skejby sygehus, man ø nsker, at ens barn skal opereres.
Der er to læ ger, der er uddannet i bø rneurinvejskirurgi på Skejby. Troels Munch Jø rgensen og Niels
Birkebæ k. Der skal helst heller ikke væ re for mange forskellige læ ger, der foretager disse
operationer, da der årligt ikke er så mange operationer. Derfor er det mest hensigtsmæ ssigt, at det er
placeret to steder i Danmark, så der er læ ger, begge steder som har rutine i disse operationer.

Spø rgsmål
Kan man væ re fejlopereret, så man egentlig er en dreng og ikke en pige?
Svar:
Lige fra fø dslen har barnet et meget hø jt indhold af testosteron.
Det er kromosomerne, der bestemmer hvilket kø n barnet har.
Det er helt usæ dvanligt, at pigerne ø nsker at blive til drenge.
Spø rgsmål
Hvornår begyndte man at kromosomteste?
Svar:
For Ca. 30 år siden, men hersker der tvivl om barnets kø n, skal der altid laves en kromosontest, for
at sikre hvilket kø n barnet har.
Spø rgsmål
Hvornår tager man stenene ned?
Svar: Inden 1½ års alderen, hvis stenene ikke er på plads.
Spø rgsmål
Skal man ellers vente til barnet er 6 år, med at tage stenene ned?
Svar:
Der har væ ret en del tvivl, men nu er der retningslinier for, at det skal foregå inden barnet er 1½ år.
Men for 7 siden, var det inden skolealderen.
Det er sjæ ldent, at drenge skal gennem et kirurgisk indgreb.
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