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Spørgsmål nr. 12 vedrørende forslag til folketingsbeslutning om indfø-

relse af en 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (B 7) fra 

Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for samtlige argumenter mod omskæ-

ring af raske drengebørn, der er indgivet i forbindelse med hø-

ringerne over hhv. vejledningen om ikke-terapeutisk omskæring 

af drenge og notatet om ikke-terapeutisk omskæring af drenge?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bi-

drag fra Sundheds- og Ældreministeriet, som har oplyst følgende: 

”Sundheds- og Ældreministeriet har til brug for besvarelsen ind-

hentet et bidrag fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som oplyser 

følgende:

”Styrelsen for Patientsikkerhed skal henvise til hø-

ringsportalen, hvor alle modtagne høringssvar til så-

vel notatet som vejledningen om ikke-terapeutisk 

omskæring af drenge er offentliggjort. Styrelsen kan 

endvidere henvise til høringsnotaterne hertil, som 

blev udarbejdet på baggrund af de modtagne hø-

ringssvar og som tilsvarende er offentliggjort på hø-

ringsportalen.”

Sundheds- og Ældreministeriet kan henholde sig til styrelsens 

bidrag og kan supplerende oplyse, at høringssvar og høringsno-

tat til henholdsvis notatet om ikke-terapeutisk omskæring af 

drenge og vejledningen om ikke-terapeutisk omskæring af 

drenge kan findes på høringsportalen ved hjælp af følgende to 

links:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64352 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63692 

Sundheds- og Ældreministeriet har desuden vedlagt følgende 

dokumenter til brug for udlevering til Folketingets Retsudvalg i 

forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet:

 Styrelsen for Patientsikkerheds høringsnotat til notatet 

om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

 Styrelsen for Patientsikkerheds høringsnotat til vejled-

ning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge”

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64352
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63692
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