
 

 

 

NOTAT 
 

 
Komplikationsrate for omskæring af drenge 
 

TV2’s udlægning af komplikationsraten for omskæring af drenge 

Sundheds- og Ældreudvalget og Retsudvalget har på et lukket samråd af 16. november 2020 

spurgt i d til TV ’s oplys i ger o  ko plikatio srate  for o skæri g af dre ge.    
 

TV2 henvendte sig den 13. november 2020 til Folketingets Retsudvalg med en fortolkning 

af nogle tal om komplikationsraten for omskæring af drengebørn, som 

Sundhedsdatastyrelsen har leveret. Journalisten påstod, at ”mindst 180 drengebørn i årene 

2015-2020 har haft så alvorlige følgevirkninger af en ikke medicinsk indikeret omskæring, 

at de har været indlagt på danske hospitaler”. Su dhedsdatastyrelse  har efterfølge de 
oplyst journalisten, at han har fejlfortolket data. 

 

Sundhedsdatastyrelsens præcisering af opgørelsen 

Sundhedsdatastyrelsen har oplyst journalisten om, at journalisten ikke korrekt har gengivet 

styrelsens opgørelse. 

 

Sundhedsdatastyrelsen præciserede i den forbindelse bl.a. følgende: 

 

1. Opgørelsen viser ikke oget o , hvorvidt følgevirk i ger e har været ’alvorlige’ 
eller har resulteret i indlæggelse. Den viser alene, at personerne i opgørelsen har 

været i kontakt med hospitalet (kontakt med hospitalet er ikke det samme som 

indlæggelse) med aktions- eller bidiag ose  ”følger efter o skæri ger”. 
 

2. Det kan ikke konkluderes på baggrund af opgørelsen, at de resterende 85 % 

’ i dst 8 ’  ed ”følger efter o skæri g” er perso er, so  tidligere er o skå-
ret på ikke medicinsk indikation. Der kan alene konkluderes, at de ikke tidligere er 

registreret med den diagnosekode og/eller en af de to operationskoder i perioden 

2002-2020, som journalisten har angivet. 

 

3. Opgørelsen er ikke afgrænset til drenge under 18 år, men omhandler alle 

drenge/mænd, hvorfor det ikke er retvisende at tale o  ’dre gebør ’. 
 

4. Hvorvidt de diagnose- og operationskoder, som journalisten har valgt at spørge ind 

til, er dækkende og retvisende for medicinsk indikeret omskæring, er ikke noget 

Sundhedsdatastyrelsen har forholdt sig til i udarbejdelse af opgørelsen. Det vil for-

mentlig kræve en lægefaglig vurdering. 

 

Sundhedsdatastyrelsen har desuden oplyst Sundheds- og Ældreministeriet om, at 

opgørelsen viser, at der i perioden 2015-2020 har været 212 drenge og mænd, der på 

sygehuset har fået stillet diag ose  ”følger efter o skæri g”. Ud af de , har 5 % [ ] 
forud for diagnosen i perioden 2002-2020 været i kontakt med sygehuset i forbindelse med 

medicinsk omskæring –  ud fra den definition af medicinsk omskæring, som journalisten selv 

har afgrænset – mens 85 % [180] ikke tidligere har været i kontakt med sygehuset på 

baggrund af journalistens definition af medicinsk omskæring. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har vedlagt den opgørelse, som journalisten har modtaget. 

Sundheds- og Ældreministeriet 
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