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Bidrag til Social- og Integrationsministerlet til brug for besvarelse til Folketingets Ombudsmands bernekontor vedrorende omskaering
Ved brev af 14. januar 2013 med bilag til Social- og Integrationsministerlet har
Folketingets Ombudsmand fremsendt en henvendelse fra Hans Jorgen Lassen
som en anmodning om, at ministeriet svarer pa, om rituel omskaering af mindrearige drenge er et ritual af den type, som omtales i bornekonventionens artikel 24, nr.
3, og om Danmark i givet fald har truffet alle effektive og passende forholdsregler
med henblik pa at afskaffe ritualet. Til brug for besvarelsen heraf har Social- og
integrationsministerlet anmodet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om bidrag, herunder en redegorelse for rammerne for omskaering og de sundhedsmasssige krav hertil.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ved telefonisk henvendelse til Socialog Integrationsministerietfaet bekr^ftet, at der onskes en redegerelse for det retlige grundlag for omskaering i Danmark.
Ministeriet skal i aniedning bemarke folgende:
Siden ikrafttraedelsen af lov nr. 386 af 28. maj 2003 har omskaering af piger/kvinder
v^ret udtrykkeligt forbudt.
For sa vidt angar omskaering af drengebarn blev Sundhedsstyrelsen i forbindeise
med behandiing af indberetningssager om iaegers virksomhedsudovelse opmaerksom pa en raekke saerlige sundhedsfaglige problemer knyttet til sidanne indgreb
og fandt det herefter nodvendigt at udarbejde en vejiedning vedrarende omskaering af drenge under 18 ar, jf. Sundhedsstyrelsens vejiedning nr. 9267 af 23. maj
2005.
Det f0lger saledes blandt andet af vejiedningen, at omsksring af drenge efter
Sundhedsstyrelsens opfattelse er et operativt indgreb i tegelovens (nu autorisationslovens) forstand og dermed forbeholdt laeger.
Laeger med ret til selvstsndigt virke kan anvende medhjaelp, jf. de almindelige
medhjaelpsregler, og laeger skal ogsa i den forbindeise udvise omhu eg samvittighedsfuldhed. Laegen skal saledes sikre sig, at medhjaelpen er tilstraekkeligt uddannet og instrueret til at kunne varetage opgaven forsvarligt, samt fare det nodvendige tilsyn med medhjaelpens virksomhed. Dette indebaerer efter Sundhedsstyrelsens opfattelse - specifikt i relation til omskaering af drenge - at laegen skal vaere
til stede under indgrebet. Dette er et skrappere krav i forhold til de almindelige
medhjaelpsregler, idet disse ikke forudsaetter l^gens tilstedevaerelse under udf0relsen af selve indgrebet.
Lsgen er ansvarlig for det udf0rte indgreb, sa lasnge medhjaelpen holder sig til
laegens instrukser.
Vejiedningen stiller endvidere krav om, at der er indhentet informeret samtykke til
indgrebet, at den ansvarlige lasge har sikret sig, at almindelig god faglig standard
vedrorende kirurgisk hygiejne overholdes, ligesom der stilles krav om tilstr»kkelig
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smertelindring bade under og efter indgrebet. Vejiedningen indeholder desuden
krav til operationsteknik, postoperativ pleje og journalforing.
Det bemaerkes, at der efter vejiedningens offentliggorelse ikke er foretaget en general undersogelse af praksis for omskaering af drengeborn, idet Sundhedsstyrelsen i konkrete tilfaslde har udovet sin tilsynskompetence i forhold til indberetninger
om enkelte laeger. Efter Sundhedsstyrelsens opiysninger har der vaeret tale om et
beskedent antal indberetninger.
iVIinisteren for sundhed og forebyggelse har dog i efteraret 2012 anmodet Sundhedsstyrelsen om en undersogelse af omskaeringsomradet. Ministeren afventer
fortsat faerdigg0relsen af styrelsens undersogelse, men den forventes at ligge klar
omkring 1. maj 2013, hvorefter ministeren pa den baggrund agter at drofte problemstillingen med alle partiernes sundhedsordferere.

