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Anmodning om tilbud samt anmodning om oplysninger i medfør af PSIloven
Statens Serum Institut (herefter SSI) vender hermed tilbage til din sag, hvor du ved 2 e-mails af 18. juni 2015
har anmodet dels om en konkret vurdering af kompleksiteten og en estimeret pris på din anmodning af 9.
juni 2015 og dels om oplysning om, hvor du kan finde oplysningerne om fastsatte gebyrer, jf. PSI-lovens §
8, stk. 3, og de dertil knyttede oplysninger, jf. PSI-lovens § 8, stk. 4.
I mail af 25. juni 2015 har du endvidere anmodet SSI om at oplyse, om det er korrekt, at SSI oppebærer
indtægt ved salg af data og datasammenstilling fra Registret for rituelle omskæringer.

Sagsforløb
Ved mail af 29. april og 21. maj 2014 anmodede du SSI om ”sammenstilling af foreliggende oplysninger i
Landspatientregistret, som oplyser om det registrerede månedlige opgjorte antal behandlinger med
procedurekode KKGV20 i januar, februar, hhv. marts måned 2013, samt januar, februar hhv. marts måned
2014”.
Ved afgørelse af 22. maj 2014 gav SSI dig efter offentlighedslovens § 11 aktindsigt i antallet af operationer
med procedurekode KKGV20 (rituel omskæring) for januar, februar og marts i hhv. 2013 og 2014. SSI
vedlagde desuden dataudtræk for indberetningen foretaget i perioden fra 2004 til 2013 og fra 1. januar 2014
og indtil datoen for afgørelsen. SSI lagde ved afgørelsen vægt på, at Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse, nu Sundheds- og Ældreministeriet, ved brev af 16. december 2013 bestemte, at der skulle
etableres en central registrering af rituelle omskæringer for på den vis, at få et bedre samlet overblik over
området. SSI lagde herunder vægt på, at det fremgår af brevet, at registreringen trådte i kraft 1. januar 2014,
og at indberetningen har hjemmel i sundhedslovens § 195.
Du anmodede igen SSI om sammenstilling af oplysninger fra Registret for rituelle omskæringer af drenge
ved mail af 9. juni 2015.
Ved afgørelse af 18. juni 2015 afviste SSI at give dig aktindsigt i Registret for rituelle omskæringer efter
offentlighedslovens § 11. SSI lagde ved afgørelsen vægt på, efter nærmere overvejelser om rækkevidden af
offentlighedslovens § 11, dels på baggrund af de specielle bemærkninger til bestemmelsen i lovforslaget og
dels på baggrund af udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand i sagen FOU nr. 2015.1, at retten til dataudtræk
ikke gælder i de tilfælde, hvor en forvaltningsmyndighed oppebærer en indtægt på grund af salg af det
pågældende materiale. SSI vurderede således, at den sammenstilling af data fra Registret for rituelle
omskæringer af drenge, som du havde ønsket, kunne stilles til rådighed mod betaling, hvorfor du ikke kunne
meddeles aktindsigt efter offentlighedslovens § 11. SSI henviste dig derfor til at anmode om oplysningerne
efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.
Du anmodede herefter ved 2 mails af 18. juni 2015, dels om en konkret vurdering af kompleksiteten og en
estimeret pris på din anmodning af 9. juni 2015 og dels om oplysning om, hvor du kunne finde
oplysningerne om fastsatte gebyrer, jf. PSI-lovens § 8, stk. 3, og de dertil knyttede oplysninger, jf. PSIlovens § 8, stk. 4.
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SSI skrev til dig 23. juni 2015, at vi forventede at vende tilbage med en samlet besvarelse af dine 2 e-mails
vedrørende anmodning om tilbud samt anmodning om oplysninger i medfør af PSI-loven senest mandag den
29. juni 2015.
Du anmodede endvidere SSI i mail af 25. juni 2015 om at oplyse, om det er korrekt, at SSI oppebærer
indtægt ved salg af data og datasammenstilling fra Registret for rituelle omskæringer.
Ved mail af 29. juni 2015 oplyste SSI dig om, at du på grund af principielle overvejelser om Registret for
rituelle omskæringer først kunne forvente et svar på dine mails senest onsdag den 1. juli 2015.

Afgørelse
SSI har på baggrund af principielle overvejelser mellem SSI og Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende
ordningen med indberetning til Registret for rituelle omskæringer vurderet følgende:
Der kan ikke på nuværende tidspunkt udleveres data fra Registret for rituelle omskæringer.
SSI har lagt vægt på, at der, som du allerede er bekendt med, ikke aktuelt foreligger en godkendelse fra
Datatilsynet til behandling, herunder indsamling af data i Registret for rituelle omskæringer.
SSI vurderer derfor, at der ikke med hjemmel i offentlighedslovens § 11 kan meddeles aktindsigt i data i
Registret for rituelle omskæringer, ligesom sammenstilling af data fra Registret for rituelle omskæringer af
drenge heller ikke kan stilles til rådighed mod betaling i medfør af reglerne om indtægtsdækket virksomhed.
Din anmodning om tilbud samt anmodning om oplysninger i medfør af PSI- loven kan således ikke
imødekommes. Vi kan dertil oplyse dig om, at SSI ikke aktuelt oppebærer indtægt ved salg af data og
datasammenstilling fra Registret for rituelle omskæringer.
Efter nærmere principielle overvejelser er det er således SSI’s opfattelse, at SSI allerede efter din første
anmodning om dataudtræk fra Registret for Rituelle omskæringer af drenge skulle have afvist din anmodning
i mails af 29. april og 21. maj 2015 med henvisning til, at der endnu ikke forelå en godkendelse fra
Datatilsynet til behandling af data i Registret for rituelle omskæringer, og at der derfor ikke var mulighed for
at imødekomme din anmodning, indtil principielle overvejelser mellem SSI og det daværende Ministerium
for Sundhed og Forebyggelse, nu Sundheds- og ældreministeriet, vedrørende ordningen med indberetning af
oplysninger om rituel omskæring var afsluttet, og der forelå godkendelse fra Datatilsynet til behandling af
data i registret.
Vi kan oplyse, at der pågår yderligere principielle overvejelser mellem SSI og Sundheds- og ældreministeriet
vedrørende den fremtidige ordning med indberetning af oplysninger til Registret for rituelle omskæringer.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K, email: sum@sum.dk
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