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Bidrag til besvarelse af sp0rgsm3l 114o g116
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse liar anmodet Sundhedsstyrelsen cm
bidrag til besvarelse af folketingsspargsmal 114 og 116.
Sporgsitial 114:

Minisleren hedes oplyse antallet afreligiest hetingede omslaeringer pci
drenge, der er iulf0rl pa offentlige sygehnse i 2006, 2007 og 2008 og hvor
mange henvendelser der har vwret i forhindehe med komplikationer i forbindelse med omskceringen, uanset om denne har jundet stede i del offendige
eller er sket pa anden made.
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Svar:
Pit offentlige sygehuse er der ifalge Sundhedsstyrelsens registreringer foretaget rituelle omskieringer pa offentlige sygehuse:
2006:20
2007:17
2008:5* * l.halvaraf2008.
Langt de fleste rituelle omskajringer i Danmark foregar uden for de offentlige sygehuse, enten hos privat praktiserende specialteger eller i hjemiTiet,
Disse omskmringer bliver ikke registreret hos Sundhedsstyrelsen.
Der fiiides ikke en selvstcCJidig registrering af, hvor mange henvendelser dc
offentlige sygehuse lar i forbindelse med komplikationer efter omskteringer.
Sundhedsstyrelsen forslAr anden del af spargsmalet saledes, at der menes
henvendelser til Tilsyn i Sundhedsstyrelsen i forbindelse med komplikationer ved rituel oraskajring.
Sundhedsstyrelsen kan til dette oplyse, at der ikke feres en egentlig registrering over disse henvendelser. De fleste henvendelser er kommet fra sygehuspersonale i forbindelse med, at et barn er blevet bragt til behandling pa sygehuset efter omskajring i hjemmet. Det skal i den forbindelse bema2rkes, at
sundhedspersonale ikke harpligt til at rette henvendelse til Siuidhedsstyrelsen i sadanne situationer.
Sundhedsstyrelsen liar i perioden 2007-2008 modtaget henvendelser om omskicringer af 10 drengeborn. Arsagen til henvendelserne hai- bl.a. vjeret, at
der var mistanke om, at Iwrnene ikke blev tilstraskkeligt smcrtebehandlet i

•

forbindelse med indgrebet og i perioden efter, mistanke om infektion eller at
der var blevet anvendt en ikke ankerkendt teknik ved operationen.
Sporgsmal 116:

Ministeren hedes oplyse, om det er strajhart I henhold til Sundhedsloven at
udfere omskcering af drengehem under private forhold, der ikke er godkendt
til operative indgreh og om der findes eksempler pa, at der er rejst sager
herom.
Svar: Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at hverken omskasring eller hvor omska^ring ma finde sted er reguleret i Sundhedsloven. Hvis en Isege v£elger at
foretage omskaering af et drengebarn, skal stedet for omsk^ringen sSledes
ikke godkendes.
Sundhedsstyrelsen har i vejledning nr. 9267 af 23. maj 2005 om omsksering
af drenge prseciseret, at den leege, som har ansvaret for indgrebet, skal sikre
sig, at almindelig god faglig standard vedr. kirurgisk hygiejne overholdes,
herunder at operationsomradet vaskes sterilt, afdsekkes og at der anvendes
sterile instmmenter. Desuden er det prssciseret i vejledningen, at alle b0rn,
der omskceres, skal sikres den nedvendige, tilstraekkelige og tidssvarende
smertelindring, som indgrebet og perioden efter indgrebet kra^ver
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