
 

  

 

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

mål nr. 888 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 888:  

”Ministeren bedes som opfølgning på samråd i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. 

april om drengeomskæring, jf. samrådsspm. BK, redegøre for, om adgangen til om-

skæring af drengebørn i Danmark er forenelig med Europarådets Konvention om 

Menneskerettigheder og Biomedicin af 4. april 1997 (Bioetikkonventionen)?” 

 

Svar: 

Ifølge Bioetikkonventionens artikel 6.1 må en intervention kun foretages på en per-

son, der mangler evnen til at give samtykke, hvis det er til direkte fordel for denne 

person. 

 

Princippet bag artikel 6.1 findes også i autorisationslovens § 17, der fastsætter, at en 

autoriseret sundhedsperson under udøvelsen af sin virksomhed er forpligtet til at ud-

vise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp m.v. I 

denne forpligtelse ligger også, at patientbehandlingen skal tilgodese patientens inte-

resser og ikke unødigt påføre denne skade eller risiko.  

 

På baggrund heraf skal rituel omskæring af drenge, som ved alle andre operationer, 

ske under iagttagelse af forpligtelsen til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, 

som udtrykt i autorisationslovens § 17. 

 

I Sundhedsstyrelsens vejledning om omskæring af 2. april 2014 har styrelsen fastsat 

faglige retningslinjer for en række forhold i relation til omskæring, som bidrager til at 

udfylde normen for omhu og samvittighedsfuldhed som udtrykt i autorisationslovens 

§ 17.  

 

Det er derfor Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at omskæring af drenge, der 

følger Sundhedsstyrelsens vejledning, ikke er i modstrid med bioetikkonventionens 

artikel 6.1.   
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