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Høring-forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter 

 

Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 26. april 2011 der det er gitt frist for å avgi 

høringsuttalelse til 3. oktober 2011. 

 

Norsk pasientskadeerstatning har følgende merknader til høringen: 

Norsk pasientskadeerstatning mener på bakgrunn av formålet med forslagene til lovregulering, at et 

viktig element når omskjæring av gutter skal lovreguleres, er å ivareta et eventuelt erstatningsansvar 

dersom det oppstår skade ved omskjæring av gutter, uansett hvem som gjennomfører omskjæringen.  

 

Det er skissert to ulike lovmodeller for hvordan den rituelle omskjæringen kan organiseres. Modell 

B innebærer en lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisttjenesten slik 

at rituell omskjæring utføres på en forsvarlig måte, i hovedsak ved fødsel. Omskjæringen skal 

foretas av leger. Et eventuelt erstatningsansvar ved personskade vil ved denne modellen ivaretas av 

pasientskadelovens bestemmelser.  

 

Når det gjelder modell A innebærer denne en lovfesting av de regionale helseforetakenes plikt 

tilsvarende modell B. Ved denne modellen vil pasientskadeloven gjelde dersom omskjæringen er 

foretatt av lege. Modellen åpner i tillegg for at andre enn leger skal kunne utføre omskjæringer på 

nærmere bestemte vilkår. I disse tilfellene vil ikke pasientskadeloven gjelde. Det er i 

høringsforslaget ikke problematisert hvordan eventuelt erstatningsansvar ved personskade skal 

ivaretas dersom den som foretar omskjæringen ikke er lege.  

 

Dersom modell A velges, og andre enn leger skal kunne gjennomføre omskjæringen, er det slik vi 

ser det to alternative løsninger for å ivareta dette erstatningsansvaret. Den ene løsningen er å kreve at 

den som gis rett til å foreta omskjæring på nærmere bestemte vilkår, må dokumentere at man har 

ansvarsforsikring som tilfredsstillende dekker eventuell personskade. I den forbindelse vil vi likevel 

reise spørsmål om det faktisk vil være mulig å tegne en slik forsikring. Den andre løsningen vil være 

å inkludere dette inn under pasientskadelovens virkeområde. 
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