
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 26. april 2018 stillet følgende spørgs-

mål nr. 881 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 881:  

”Som opfølgning på samråd i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. april om drenge-

omskæring, jf. samrådsspm. BK, bedes ministeren redegøre for Styrelsen for Patient-

sikkerheds erfaringer og eventuelle reaktioner i forhold til foretagelse af drengeom-

skæring efter tilsynsbestemmelsen er blevet indskærpet.” 

 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Styrelsen for Patientsikkerhed, som har oplyst føl-

gende: 

 

”Styrelse  for Patie tsikkerhed forstår spørgs ålet sådan, at der spørges til styrel-

sens erfaringer og eventuelle reaktioner i forhold til drengeomskæring efter ikraft-

trædelse af lov nr. 656 af 8. juni 2016, som bl.a. indebar en ændring af autorisations-

loven, der trådte i kraft den 1. juli 2016. 

 

Ved denne lov ændredes bl.a. det såkaldte farekriterie, således at der kan ske frata-

gelse af en sundhedspersons autorisation midlertidigt, såfremt vedkommende vurde-

res at være til fare for patientsikkerheden på grund af grov forsømmelighed eller en 

fysisk tilstand, sygdom eller misbrug, der gør den pågældende uegnet til at udøve 

hvervet. Tidligere forudsatte en midlertidig autorisationsfratagelse, at vedkommende 

var til overhængende fare for patientsikkerheden. 

 

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at denne ændring af farekriteriet 

har forbedret styrelsens mulighed for, i sager med rituel omskæring såvel som i øv-

rige sager, at iværksætte en midlertidig autorisationsfratagelse mod læger (og andre 

autoriserede sundhedspersoner), når dette af hensyn til patientsikkerheden er nød-

vendigt. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i den forbindelse oplyse, at styrelsen i ét tilfælde 

siden ikrafttrædelse af autorisationsloven fra 2016 har truffet afgørelse om midlerti-

dig fratagelse af en læges autorisation som følge af e  rituel dre geo skæri g.” 

 

Jeg kan henholde mig til Styrelsen for Patientsikkerheds svarbidrag.  
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