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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 8. juli 2012 stillet
følgende spørgsmål nr. 750 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karen J.
Klint (S).
Spørgsmål nr. 750:
”I hvilket omfang kender ministeren til de læger, der i kraft af delegationsbeføjelsen i sundhedsloven bistår med privat udført religiøs omskæring af drenge i
Danmark, og finder ministeren, at der er tilstrækkeligt sundhedsfagligt tilsyn
med denne praksis?”
Svar:
Jeg har fra Sundhedsstyrelsen modtaget følgende bidrag, hvortil jeg kan henholde mig.
”Rituel omskæring af drenge er et operativt indgreb, som kun må udføres af en
læge, der er autoriseret i Danmark og har ret til selvstændigt virke.
Lægen kan dog anvende medhjælp til at udføre indgrebet, jf. autorisationslovens § 18 og Sundhedslovens § 220.
I 2009 har Sundhedsstyrelsen i bekendtgørelse og i den tilhørende vejledning
om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp præciseret,
hvordan en autoriseret sundhedsperson i forbindelse med delegation af opgaver inden for sit forbeholdte virksomhedsområde lever op til kravet om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. En læge skal ikke indrapportere til Sundhedsstyrelsen, når der anvendes medhjælp.
Herudover udsendte Sundhedsstyrelsen i 2005 ”vejledning om omskæring af
drenge”. I denne vejledning fremgår det specifikt, at der skal være en læge tilstede, når der udføres rituelle omskæringer. Lægen er ansvarlig for indgrebet,
så længe medhjælpen holder sig til lægens instrukser.
Hvis en person, der ikke er læge, eller som ikke virker som lægens medhjælp,
udfører rituel omskæring, er der tale om kvaksalveri, jf. autorisationslovens §
74 stk. 2. Kvaksalveri er strafbart og kan straffes med fængsel i indtil et år og
under formidlende omstændigheder med bøde, jf. autorisationslovens § 89.
Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen forudsætter, at alle autoriserede sundhedspersoner forsøger at leve op til kravet om at
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udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af deres erhverv, herunder at de følger de vejledninger som Sundhedsstyrelsen har udsendt.
Sundhedsstyrelsens tilsyn med autoriserede sundhedspersoner, herunder læger, er som udgangspunkt reaktivt. Det vil sige, at Sundhedsstyrelsen normalt
først iværksætter tilsynssager, når der foreligger indberetninger i konkrete patientforløb.”
Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af udvalgets spørgsmål nr. 749 for
så vidt angår kendskabet til patientsager, hvor rituel omskæring har medført
skader på børn, samt til udvalgets spørgsmål nr. 752, hvoraf det fremgår, at
jeg vil anmode Sundhedsstyrelsen om en undersøgelse af omskæringer af
drengebørn.
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