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Folketingets Sundhedsudvalg har den 2. december 2010 stillet følgendespørgsmål nr. 230 (Alm. del) til
indenrigs- og sundhedsministeren, som her-med besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karen
J. Klint (S).
Spørgsmål nr. 230:’’I Sverige formoder man, at der er omkring 2000 uautoriserede årlige omskæ-ringer i
private hjem. Ministeren bedes oplyse om der i Danmark formodes atvære en lignende situation med
uautoriserede og risikofyldte omskæringer iprivate hjem, de såkaldte "køkkenbordsomskæringer".
”Svar:Til brug for besvarelse af spørgsmålet, har jeg indhentet en udtalelse fraSundhedsstyrelsen,
hvortil jeg kan henholde mig.
”Omskæring af drenge er efter Sundhedsstyrelsens opfattelse et operativt indgreb i autoriationslovens
forstand, og dermed forbeholdt læger at udføre.Læger med ret til selvstændigt virke har dog jf.
autorisationslovens § 17, mulighed for at anvende medhjælp. I Sundhedsstyrelsens vejledning om
omskæring af drenge, er det præciseret, at hvis lægen bruger medhjælp i forbindelse med omskæring,
skal lægen være til stede under indgrebet. Langt de fleste omskæringer i Danmark, foregår uden for de
offentlige sygehuse, enten på praktiserende speciallægers klinikker eller i hjemmet. Disse omskæringer
bliver ikke registreret hos Sundhedsstyrelsen. Der er ingen regler for, hvor omskæring må finde sted.
Det er dog præciseret i Sundhedsstyrelsens vejledning, at den ansvarlige læge, skal sikre sig, at
almindelig god faglig standard vedr. kirurgisk hygiejne overholdes, herunder at operationsområdet
vaskes sterilt, afdækkes og at der anvendes sterile instrumenter.
Sundhedsstyrelsen har i perioden 2008-2010 modtaget ganske få henvendelser om omskæringer af
drengebørn, som var foretaget af læger i private hjem. Baggrunden for henvendelserne har bl.a. været
mistanke om indhentelse af utilstrækkelig informeret samtykke forud for indgrebet, mistanke om
utilstrækkelig smertebehandling i forbindelse med indgrebet og i perioden efter, eller anvendelse af
en ikke-anerkendt teknik ved operationen. Sundhedsstyrelsen har efter udgivelsen af vejledningen om
omskæring i 2005 af drengebørn, modtaget oplysninger om et enkelt tilfælde, hvor en dreng er blevet
omskåret af en person, der ikke var læge eller har været lægens medhjælp.
Hvis Sundhedsstyrelsen får oplysninger om, at en person, der ikke er autoriseret som læge og ikke er
lægens medhjælp, foretager omskæring, vil Sundhedsstyrelsen anmode politiet om at vurdere, om der kan
rejses tiltale for udøvelse af lægeforbeholdt virksomhed, jf. autorisationsloven § 74, stk. 2.”
Med venlig hilsen
Bertel Haarder / Jane Vinther Brøndum

