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Høring - rituell omskjæring av gutter

Vi viser til høringsbrev fra 24. april om lovregulering av rituell omskjæring av gutter. Brevet er
blant annet sendt til landets helseforetak som selvstendige høringsobjekt. Våre helseforetak har

derfor sendt separate høringsuttaler.

Helse Sør-Øst RHF har fått kopi av helseforetakenes uttale og vi støtter de synspunkt som
kommer fram der at prinsipielt bør alle typer inngrep som ikke har noen medisinsk indikasjon
unngås hos barn. Når det er sagt, må vi for denne høringsuttalelsen legge til grunn at rituell
omskjæring av gutter ikke er forbudt i Norge, og at det er foreldrenes rett å avgjøre på vegne av

barnet om inngrepet skal gjennomføres. Vi ser det som svært sannsynlig at mange foreldre vil

velge å få utført inngrepet av mer eller mindre kvalifiserte utøvere, enten i Norge eller i
hjemlandet, dersom det ikke fmnes et offentlig tilbud i Norge og opprettelsen av et slikt tilbud
bør begrunnes i hensynet til barnet. Når barnet ikke har noen mulighet til å påvirke om det skal

utsettes for et slikt inngrep eller ikke, det legges til rette for at barnet utsettes for skade i minst

mulig grad. Det gjøres best gjennom et offentlig tilbud.

Av hensynet til barnet mener vi videre at det kun bør være leger som kan utføre omskjæring av
gutter (modell B). Tilfredsstillende smertelindring under og etter inngrepet må være et absolutt
krav og vi er mener det er svært usikkert at smertelindring under prosedyren vil bli ivaretatt i

filstrekkelig grad om andre utøvere tillates. Vi mener også at det vil være ressurskrevende med

godkjenning og oppfølging av personer med slik særlig godkjenning

Helse Sør-Øst RHF støtter derfor at modell B legges til grunn for lovreguleringen.
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Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.


