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Opf0igning pa Sundhedsstyrelsens undersogelse om omskaering af drengeb0rn
Sundhedsstyrelsen har i sin unders0gelse om omskaering af drengeb0rn fra juni 2013 konkluderet, at styrelsen ikke
finder vaegtige sundhedsfaglige grunde, der n0dvendigg0r forbud mod omskaering af drengeb0rn. Herunder finder
styrelsen heller ikke sundhedsfaglig dokumentation for, at der generelt er alvorlige senf0lger. Styrelsen peger dog
pa, at senf0lger kan vaere et opmaerksomhedsomrade, der kan belyses naermere, hvis omradet bliver mere
veldokumenteret.
Dette har ministeren for sundhed og forebyggelse taget til efterretning.
Som opf0lgning pa unders0gelsen vil ministeren ivaerksaette flere initiativer med henblik pa en taettere opf0lgning af
de omskarne drengeb0rn, bl.a. med henblik pa at tilvejebringe et bedre grundlag for en senere opf0lgning og

unders0gelse af evt. senf0lger.
Der er bl.a. tale om f0lgende initiativer, hvortil ministeriet skal anmode om styrelsens medvirken:
2

1.

Regulering og registrering af, hvor rituel omskaering kan finde sted:
Rituel omskaering af drengeb0rn mellem 2 maneder og 15 ar skal fremover ske pa et etableret laegeligt
behandlingssted, der er registreret som led i registreringsordningen for private klinikker med angivelse af, at
klinikken udf0rer rituel omskaering af drengeb0rn. Rituel omskaering af nyf0dte drengeb0rn op til 2 maneder
kan som i dag ske uden for et etableret behandlingssted.
Ministeriet skal i den forbindelse anmode styrelsen om at tilpasse vejiedning nr. 9267/2005 om omskaering
af drengeb0rn til ovenstaende. Desuden skal ministeriet anmode styrelsen om at tilpasse PRIVregistreringsregimet i n0dvendigt omfang.
Herudover skal ministeriet anmode styrelsen om at indga i et samarbejde med relevante trossamfund om
forhold vedr0rende omskaering af drengeb0rn under 2 maneder, der ikke er omfattet af registreringspligten
og det proaktive tilsyn.

2. 0vrig opf0lgning
Ministeriet skal anmode Sundhedsstyrelsen overveje, om der er grundlag for yderiigere at opdatere kravene
i vejiedning nr. 9267/2005 om omskaering af drengeb0rn, herunder i forhold til informationspligt og
benyttelsen af medhjaelp.
Ministeriet skal anmode styrelsen om at saette ovenstaende initiativer i vaerk inden udgangen af 2013. Ministeriet vil
gerne holdes orienteret herom.
Til styrelsens orientering kan ministeriet opiyse, at udover ovenstaende initiativer, vil ministeriet ivaerksaette en
central registrering af hver enkelt omskaering, der udf0res rituelt. Indberetningspligten vil komme til at pahvile den
ansvarlige laege og gaelder for bade omskaeringer i hjemmet og pa klinik. Endelig vil ministeriet anmode
Patientombuddet og Patientforsikringen om i den naeste periode at saette fokus pa sager om omskaering og
indberette til ministeriet primo 2016 i anonymiseret form sagsresumeer af faerdigbehandlede sager, der matte vaere
indkommet til Patientombuddet eller Patientforsikringen fra 1. juli 2013 til udgangen af 2015.
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