
 

 

 

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

mål nr. 877 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 877:  

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

omskæring, jf. samrådsspm. BK, bedes ministeren redegøre nærmere for det anslå-

ede ” ørke tal” i forhold til a tallet af drengeomskæringer som Sundhedsstyrelsen 

fremkom med i notat fra 2013, herunder redegøre for, hvordan styrelsen er kommet 

frem til det anslåede tal.” 

 

Svar: 

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

gende: 

 

”Den daværende Sundhedsstyrelsen anslog i et notat af 27. juni 2013 det årlige antal 

rituelle omskæringer i Danmark til 1000-2000. Det fremgår af notatet, at Sundheds-

styrelsen begrundede sit skøn med følgende: ”I Danmark registrerer man ikke et 

barns religiøse tilhørsforhold, når det fødes. Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at der i 

2012 i følge Danmarks Statistik blev født ca. 3.500 drengebørn i Danmark af mødre 

med ikke-vestlig oprindelse. Sundhedsstyrelsen antager, at en stor del af disse mødre 

tilhører den muslimske trosretning. I følge Muslimernes Fællesråd vil næsten alle mus-

limer i Danmark lade deres nyfødte drengebørn omskære. Herudover har Sundheds-

styrelsen fået oplyst af Det Mosaiske Trossamfund, at der omskæres omkring 15 jødi-

ske drengebørn om året. Det er på baggrund heraf Sundhedsstyrelsens vurdering, at 

antallet af mulige rituelle omskæringer om året i Danmark ligger mellem 1000 - 2000. 

Det skal dog understreges, at der alene er tale om et skøn baseret på ovennævnte 

tal”.  
 

Jeg kan henholde mig til svarbidraget fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 
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