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Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 5. September 2013 anmodet Sundhedsstyrelsen o m at bidrage til
ivaerksaettelsen af to initiativer som opf0lgning pa styrelsens unders0gelse o m omskaering af drengeb0rn: Regulering
af, hvor rituel omskaering kan finde sted samt 0vrig opf0lgning.
Sundhedsstyrelsen har den 9. September 2013 i forhold til f0rstnaevnte initiativ anf0rt, at det er Sundhedsstyrelsens
opfattelse, at det vil kraeve lovhjemmel at regulere, at omskaering af drengeb0rn kun ma finde sted pa et etableret
laegeligt behandlingssted.
Ministeriet skal indledningsvist praecisere, at initiativet skal ivaerksaettes for drenge over 2 maneder, idet kravet ogsa
ma gaelde f o r drenge over 15 ar, som imidlertid selv kan samtykke til omskaering.
Derudover skal ministeriet anf0re, at det er ministeriets opfattelse, at det er muligt inden f o r rammerne af den
nuvaerende vejiedning om omskaering af drengeborn (vejiedning nr. 9267/2005) at fastsaette regler for, at rituel
omskaering af drengeb0rn over 2 maneder skal ske pa et etableret laegeligt behandlingssted, der er registreret som
led i registreringsordningen for private klinikker. Vejledningen fastsaetter allerede i dag, at omskaering af drenge er
et operativt indgreb i laegelovens forstand og dermed forbeholdt laeger. Desuden er de almindelige regler o m brug
af medhjasip skaerpet, idet det er fastsat, at laegen skal vaare tilstede under indgrebet.
I notatet om omskaering peger styrelsen selv pa, at det kan vaere fagligt relevant at stille krav til, at behandlingen
foregar pa et registreret behandlingssted. Som det fremgar af styrelsens notat, praeciserer Sundhedsstyrelsens
vejiedning om omskaering, hvordan laegen udviser omhu og samvittighedsfuldhed ved omskaering af drengeb0rn.
Det er saledes ministeriets opfattelse, at vejledningen indgar i kravene til laegens omhu og samvittighedsfuldhed og
dermed har udspring i autorisationslovens § 17. Ministeriet mener derfor, at det ogsa inden for vejiedningens
nuvaerende rammer, er muligt at indf0re krav til behandlingssted, hvilket Sundhedsstyrelsen var enige i, da vi
dr0ftede initiativet i juni maned.
Som opf0lgning pa telefonisk dr0ftelse i tirsdags med Anne Mette Dons skal ministeriet uddybende opiyse, at vi med
vores anmodning o m at tilpasse PRIV-registreringsregimet kan henvise til vores dr0ftelser ovenfor, hvor
Sundhedsstyrelsen opiyste, at styrelsen ville se pa, om bekendtg0relsen i forbindelse med initiativet skulle aendres,
og om der var nogle blanketter, der skulle opdateres.
Hvis I har sp0rgsmal, er I naturligvis velkomne til at ringe. Vi har m0de o m bl.a. denne sag den 1. oktober.
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