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Indberetning af rituelle omskaeringer af drengeborn
Ministeren forsundhed og forebyggelse har som opfalgning pS Sundhedsstyrelsens undersogelse om omskaering af drengebern, som blev offentliggjort
den 27. juni 2013, fundet aniedning til at igangsaette flere politiske initiativer p&
omrSdet.
Et af disse initiativer er at etablere en central registrering af rituelle omskaeringer for pa den vis at fS et bedre samlet overblik over omr^det.
Registeringen trasder i kraft den 1. januar 2014.
Indberetningen, som har hjemmel i sundhedslovens § 195, pihviler den ansvarlige laege og omfatter omskaeringer foretaget i hjemmet og p§ klinik.
Ved indberetningen registreres, at der er tale om en rituel omskaering, og om
indgrebet blev foretaget af laegen eller overvaeret af laegen. Herudover registreres dato for indgrebet, samt CPR-nummer for bamet, hvilket vil g0re det
muligt at koble opiysningerne med Landspatientregisteret.
For at gore indberetningen
smidig som mulig, skal den ske via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI), dels via det eksisterende
skema MiniPas, for de brugere der allerede er vant til at benytte dette, dels via
et saerligt udviklet skema.
Information om SEI, herunder hvordan man starter med at indberette, kan Andes pi Statens Serum Instituts hjemmeside:
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/lndberetning%20og%20patientregistrering
/SEI.aspx
Indberetning af rituelle omskaeringer via IVIiniPas/SEI
Speciallaeger i kirurgi eller urologi, der i mange tilfaslde allerede anvender Minipas indberetningen, kan foretage den nye indberetning af rituelle omskaeringer via det samme system.
Indberetninger i MiniPas forudsaetter, at den indberettende eroprettet med
SHAK-koder, hvilket g0r det muligt at identificere ved hvilken klinik indgrebet
blev foretaget.
Indberetning af rituelle omskaeringer via saeriigt skema i SEI
Andre laeger, der ikke allerede benytter MiniPas skemaet til indberetning til
Landspatientregisteret, kan i stedet indberette via et saerligt skema opbygget
specielt til formSlet i SEI.
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Side 2

Indberetningerne i dette skema tilknyttes laegens autorisations ID, sdledes at
det er muligt at identificere, hvilken laege der foretager eller overvaerer indgrebet.
Praktiske spergsmSI om, hvordan man kommer i gang med at indberette, kan
rettes til NSI Servicedesk pS telefon: 3268 3900 eller e-mail: servicedesk@ssi.dk
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