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Besvarelse af spørgsmål nr. 96 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse
den 18. november 2008.
Spørgsmål 96:
"Ministeren bedes oplyse i hvilket omfang, der efter autorisationsloven eller anden
lovgivning, kan ske gennemtrængning/brud eller fjernelse af huden, for at der er
tale om et operativt/kirurgisk indgreb, der forudsætter, at det alene kan udføres af
en autoriseret læge".

Svar:
Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen:
”Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at det fremgår af § 74, stk. 2, i lov nr. 451 af 22.
maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), at en person, der ikke har autorisation som læge, ikke må foretage operative indgreb, medmindre andet er særligt lovhjemlet.
”Operativt indgreb” defineres almindeligvis som et indgreb, der medfører gennembrud af hud, væv eller slimhinder, eller et indgreb med indførelse af apparatur i de
naturlige legemsåbninger, uanset om det foretages i diagnostisk eller terapeutisk
øjemed.
Det fremgår af bemærkningerne til autorisationsloven, at det er forbeholdt læger at
foretage operationer, hvad enten disse foretages med et terapeutisk eller et ikketerapeutisk formål, og at det tillægges vægt i forbindelse med visse mindre indgreb,
hvor der hovedsaglig er tale om gennembrud af huden, at der er tale om et ikketerapeutisk formål. Det fremgår endvidere, at tatovering, såkaldt scarification og
piercing derfor ikke regnes for at være operative indgreb, men at et indgreb, der er
foretaget uden terapeutisk formål, regnes for et operativt indgreb, hvis det er mere
omfattende end tatovering, scarifikation eller piercing. Et eksempel på dette er
omskæring af drenge.
Omskæring af drenge er således et indgreb, som det er forbeholdt læger at udføre.”
Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse og i øvrigt vedrørende lægers mulighed for at anvende medhjælp til udførelse af operative indgreb henvise
til besvarelsen af spørgsmål 97.

