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Til brug for Indenrigs- og Siindhedsministeriets besvarelse af spargsmal nr.
96,97, 98 og 99 fra Folketingets Sundhedsudvalg kan Sundhedsstyrelsen oplyse f0lgende:

Tilsyn
Sundhedsstyrelsen
I s l a n d s Brygge 67

Sp0rgsinal 96:
"Minisleren bedes oplyse i hvilket omfang, der efter autorisationsloven
eller
anden lovgivning, kan ske gennemtrcengning/brud eller fjernelse af huden,
fiv at der er tale om et operativt indgreb, der forudscetter, at det alene kan
udf&res af en autoriseret kege. "
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Sviir:
Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at det af lov nr. 451 af 22. maj 2006 om
autorisations af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed (herefter
autorisationsloven) § 74, stk. 2, at en person, der ikke bar autorisation som
iasge, ikke ma, medmindre andet er ssrligt lovhjemlet, foretage operative
indgreb.
En definition pa et operativt indgreb lader sig ikke g0i'e ud fra faste kriterier,
men almindeligvis deflneres ef operativt indgreb som et indgreb, der medfarer gennembrud af hud, va;v eller slimhinder, elleret indgreb med indforelse
af apparatur i de naturlige legemsabninger, uanset om det foretaget i diagnostisk eller terapeutisk tjjemed.
Det fremgar af bema;rkningerne til autorisationsloven:
•
at det er forbeholdt larger at foretage operationer, livad enten disse
Ibretages med et terapeutisk eller et ikke-terapeutisk formal,
•
at det tillajgges vasgt i forbindelse med visse mindre indgreb, hvor
der hovedsaglig er tale om gennembrud af huden, at der er tale om et
ikke-terapeutisk formal,
•
at tatovering, scarification og piercing derfor ikke regnes for at vasre
operative indgreb, men hvis et indgreb uden terapeutisk formal er
mere omfattende end tatovering, scarifikation eller piercing, regnes
det for et operativt indgreb, samt
•
at et eksempe! pa dette er omska^ring af drenge.
OmskcEring a f dienge er saledes et indgreb, som er f o r b e h o l d t iiEger at udfore.
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Sundhedsstyrelsen

Sporgsmal 97:
"Mhmteren becks oplyse, i hvilket omfang der er give! dispensation fra autorisationsloven, der indebcerer, at andre kan udfcm et indgreb, hvor der
sker gennemlrcengning afhiidens forskelUge lagffernelse afhele slykker
hud. "

./.

Svar:
Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at der ikke i autorisationsloven er indsat en
mulighed for at dispensere fra § 74, stk. 2.
Det fremgSr iniidlertid af autorisationsiovens § 17, at en autoriseret sundhedsperson ska! udvise omhu og samviltighedsfuldhed i sit virke, herunder
ved brugaf medhjaslp. Det er saledes muligt for larger at benytte medhjeelp
til at udfore omsk3;ring af drenge.
En leege skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udva2]gelsen af sin
medhjaelp. Idet der er tale om overdragelse af opgaver, der er forbeholdt den
autoriserede sundhedsperson som f 0 l g e af dennes uddannelse, skal den autoriserede sundhedsperson i s s r l i g grad sikre sig, at medhjiclpen har de kvalifikationer, der er nadvendige for at udfore opgaven.
Bit Iffige skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved instruktion af sin
medhjasip, hviike vil sige, at tegen skal sikre sig, at medhjsilpen har fact klar
og entydig instruktion i at udf0re den overdragne forbeholdte opgave. Det vil
ogsa sige, at laegen skal sikre sig, at medhja^lpen har forstaet instruktionen,
som derfor skal vjere af et s3dant omfang, at der ikke pa noget tidspunkt kan
vacre tvivl oni, hvor langt bemyndigelsen raekker. Dette indbefatter, at medhjcElpen er bekendt med de foranstaltninger, som er krasvet for at udfare den
overdragne forbeholdte opgave, ligesom medhJEelpen er instrueret i at kunne
behandle eventuelle komplikationer, hei'under er bekendt med hvornar der
skal tilkakles relevant hja;lp.
Endelig skal en lajge udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved i fornodent
omfang at fore tilsyn med medhj£elpens virksomhed. Omfanget af tilsynet
afliasnger bl.a. af medhjajlpens erfai'ing og kompetence i relation til den konkrete forbeholdte opgave.
Efter Sundhedsslyrelsens opfattelse, i relation til omska^ring af drenge, skal
la:gen vasre (11 stede under indgrebet, j f . Sundhedsslyrelsens vejiedning nr.
9267 af 23. maj 2003 om omskajring a f drenge. Lffigen er ansvarlig for det
udforte indgreb, sa lasnge medhjailpen holder sig til lajgens instrukser.

Sporgsmal 98:
"Ministeren bedes oplyse, om omskcering, hvor der sker fjernelse
op en dreng, er at belragte som et kirurgisk indgreb."

afforlmden

./.

Si'dr:
Sundliedsslyi'elsen ska! henvise ti! svaret til sporgsmal 96.
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Sundhedsstyrelsen

Sp0rgsinSl 99:
"Formalel med lov om auloiisalion af siwdhedspersonale
og om .sundhedsfaglig virksomhed er hi. a. al styrke patientsikkerheden og beskytle horgerne/paiienterne mod kvaksalveri. Finder ministeren, al drengeharn, der omskceres af private personer ud fra religi0.se eller traditionelle forhold, er iidsat for hehandling, der kan ligestilles med kvaksalveri':' "

./.

Svar:
Sundhedsstyrelsen kan endvidere oplyse, at autorisationsiovens § 73 regulere
kvaksalveri. Det fremgar af bestemmelsen, at eii person, der ikke har autorisation efter autorisationsloven, kan behandle syge, men ikke i den forbindelse udsastte nogens helbred for paviselig fare.
Det vil dog ikke efter denne bestemmelse vasre muligt for en person at behandle syge med en behandling, der er forbeholdt en autoriseret sundhedsperson at udf0re. Omska;ringen vil dermed ikke kunne ligestilles med kvaksalveri.
En person uden autorisation som ia^ge og uden at V32re medhjaslp for en la^ge
vil saledes ikke med hjemmel i § 73 kunne foretage omskasring af dreng. Safremt en sadan person foretager omskaering af en dreng og herved udsastter
drengens helbred for pSviselig fare, vil vedkommende ikke blive straffet for
overtrajdeise af § 73, j f § 87. Vedkommende vil i stedet blive straffet for
overtrasdelse af § 74, stk. 2, j f § 89. Straffen er fasngsel i indtil et ar, under
formidlende omstaindigheder med bode.

Med venlig hilsen

Anna Murphy
Specialkonsulent

