
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 9. januar 2019 stillet følgende spørgs-

mål nr. 5 (B 9) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Peder Hvelplund (EL). 

 

Spørgsmål nr. 5:  

”Ministeren bedes oplyse den estimerede omskæringsrate for raske umyndige drenge 

pr. 2018 med angivelse af det specifikke datagrundlag og beregningsmetode. Ministe-

ren bedes endvidere redegøre for udviklingen i det estimerede antal af raske umyndige 

drenge, der omskæres pr. år i perioden 2003-2018.”  

 

Svar: 

Sundheds- og Ældreministeriet har indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen, der 

blandt andet har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til: 

 

”Sundhedsdatastyrelsen kan oplyse, at der i Landpatientregisteret er registreret i alt 

1834 omskæringer af raske, umyndige drenge i perioden 2003-2018. Af disse er 1816 

foretaget på offentlige og private somatiske sygehuse og klinikker i perioden 2003-

2018, mens 18 er foretaget uden for sygehuse og klinikker i perioden 2017-2018. 

 

Indberetningen af rituelle omskæringer foretaget uden for sygehuse og klinikker har 

kun været obligatorisk siden 1. januar 2017.  

 

Tabel 1 indeholder antallet af registrerede omskæringer af umyndige raske drenge fo-

retaget på somatiske offentlige og private sygehuse og klinikker i år 2003-2018. 

 

 

Tabel 1 

Antal omskæringer på drenge under 18 år foretaget på offentlige og private somatiske syge-

huse og klinikker i perioden 2003-2018 

  

  Opgørelsesår (2003-2018) 

Operation Ejer 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 

KKGV20 
Rituel omskæring 

Privat   1 1  1  1      227 645 759 1635 

Offentlig 73 20 13 9 10 7 6 14 10 5 4 1 3 3 2 1 181 

Total  73 20 14 10 10 8 6 15 10 5 4 1 3 230 647 760 1816 

Kilde: 
 

Landspatientregisteret pr. 11. januar 2019. 
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Side 2 

Note: 

 Alderen er opgjort på starttidspunktet for patientkontakten. 

Opgørelsen er afgrænset med operationskoden KKGV20 Rituel omskæring. 

Opgørelsen omfatter både primære operationer og deloperationer. 

 

Tabel 2 indeholder antallet af indberetninger på rituelle omskæringer af umyndige 

drenge foretaget uden for sygehuse og klinikker i år 2017-2018.” 

 

 

Tabel 2 Antal rituelle omskæringer foretaget uden for sygehuse og klinikker 2017-2018 

       

 Opgørelsesår 

Behandling/procedure 2017 2018 Total 

Rituel omskæring 8 10 18 

Kilde: Landspatientregisteret pr. 11. januar 2019. 

Note: 

Indberetningen af rituelle omskæringer foretaget uden for sygehuse og klinikker har kun været obligatorisk 

siden 1. januar 2017. 

Alle 18 omskæringer er foretaget på drenge, som var under 18 år ved indgrebet. 

 

 

Jeg kan supplerende oplyse, at det ikke har været muligt for Sundhedsdatastyrelsen at 

udregne en decideret omskæringsrate for raske umyndige drenge, idet dette efter sty-

relsen opfattelse forudsætter et kendskab til antallet af individer, som potentielt kan 

blive rituelt omskåret – det vil sige antallet af umyndige raske drenge, som tilhører 

befolkningsgrupper, hvor rituel omskæring forekommer. Sundhedsdatastyrelsen ken-

der ikke antallet af umyndige raske drenge i disse befolkningsgrupper og dermed heller 

ikke antallet af umyndige raske drenge, som potentielt kan blive rituelt omskåret. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Frederik Rechenback Enelund 

 


