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Høring vedr. ”Vejledning om drengeomskæring” 

 

Intact Denmark – Forening mod børneomskæring arbejder for at beskytte alle børn under 18 år mod 

omskæring uden medicinsk indikation - uanset deres køn, kulturelle baggrund eller forældres religion. 

 

Omskæring uden medicinsk indikation er lemlæstelse 

Intact Denmark værdsætter Sundhedsstyrelsens invitation til deltagelse i høringen vedr. ”Vejledning om 

drengeomskæring”. Desværre er det tydeligt, at intentionen ikke er, at begrænse vejledningen til alene at 

omhandle nødvendige operative indgreb med utvetydig medicinsk indikation.  

 

Intact Denmark tager stærkt afstand fra, at forhudsamputation af raske drengebørn på nogen måde 

legetimeres eller systematiseres. 

 

Omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation er lemlæstelse; et skadeligt indgreb der ikke blot 

medfører omfattende fysiske konsekvenser på både kort og langt sigt, men også stor risiko for væsentlige 

komplikationer. Forhudsamputation er irreversibelt. Indgrebet fjerner en højt specialiseret legemsdel 

permanent. 

 

Sundhedsstyrelsen bør tage skarp afstand fra operative indgreb på raske børn 

Ingen kan vel forestille sig, at forældre skulle have frihed til at vælge, om deres børns øreflipper, brystvorter 

eller lillefingre skal bortskæres? Endnu mindre kan man forestille sig, at Sundhedsstyrelsen skulle 

blåstemple sådanne amputationer? Det er vores klare overbevisning, at Sundhedsstyrelsen ikke bør skrive 

en vejledning i drengeomskæring uden at pointere, at indgrebet naturligvis kun bør foretages med 

medicinsk indikation og samtidigt tage at skarp afstand fra operative indgreb på umyndige børn uden 

medicinsk indikation.  

INTACT DENMARK 
Forening mod børneomskæring 
 
c/o Lena Nyhus 
Paltholmterrasserne 57 D 
3520 Farum 
 
Tlf.: (+45) 20 83 37 67 
lena@intactdenmark.dk 
 
www.intactdenmark.dk 
www.facebook.com/intactdenmark 
20. Januar 2014 



 

 

   
Stop kønslemlæstelse af både drenge og piger verden over, uanset kulturelt tilhørsforhold eller forældres religion. s. 2 

 

 

Dygtige fagfolk opponerer mod den foreslåede vejledning 

Intact Denmark tilskynder derfor inderligt Sundhedsstyrelsen til at revidere vejledningen med hensyntagen 

til de velgennemarbejdede forslag, der er indsendt fra højt respekterede uafhængige fagfolk herunder T. 

Brinch, M. Frisch og H. J. Lassen, D. Nielsen og Dansk Selskab for Almen Medicin.  

 

Ofrenes juridiske situation bør genovervejes 

Ligeledes opfordrer vi til, at nuværende og kommende ofres situation tages i betragtning i 

Sundhedsstyrelsens øvrige indsats. En række mulige komplikationer forbundet med indgrebet 

optræder/erkendes  ikke før voksenalderen. Eksempelvis kan der ved omskæringen være fjernet så meget 

hud, at rejsning umuliggøres eller bliver særdeles smertefuldt for den voksne mand. Dermed bør 

klagefristen forlænges betydeligt for de individer, der har gennemgået forhudsamputation i barndommen. 

Klagefristen bør således gælde fra datoen for myndighedsalderen, ikke fra operationsdatoen. 

 

Omskæring med medicinsk indikation 

Når forhudsamputation af medicinske årsager er tvingende nødvendigt og alle andre 

behandlingsmuligheder udtømt, forudsættes det, at invasiviteten af indgrebet begrænses, således at 

barnet får mulighed for at bevare så stor en del af den naturlige funktionalitet som muligt.   

 

Ingen indgreb bør udføres i børnenes tidlige levemåneder, med mindre der er livstruende eller tilsvarende 

tvingende alvorlig medicinsk indikation. Indgreb skal udskydes til børnene kan ydes maksimal 

smertelindring og naturligvis altid foretages i lægefagligt regi. 

 

Barnets tarv 

I henhold til FNs børnekonventions artikel 24 stk. 3 skal deltagerstaterne  ”tage alle effektive og passende 

forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns 

sundhed”.  

 

Det er oplagt, at amputation af en rask legemsdel er i direkte strid barnets grundlæggende rettigheder og 

dermed med barnets tarv som også påpeget af bla. Børnerådet1, Sex & Samfund2, de nordiske 

                                                           
1
 Børnerådet: Hård kritik af omskæring fra Europarådets parlamentariske forsamling 2. Okt. 2013 
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børneombudsmænd3, Institut for Menneskerettigheder4 samt førende europæiske og canadiske 

professorer og forskere5. 

 

Beskyt børnene 

Intact Denmark – Forening mod børneomskæring opfordrer indtrængende til, at Sundhedsstyrelsen tager 

sit ansvar som offentlig myndighed alvorligt og beskytter børns grundlæggende umistelige rettigheder, som 

angivet i Erklæringen om Barnets Rettigheder vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 

20. november 1959 – nemlig at »barnet som følge af sin fysiske og psykiske umodenhed, har behov for 

særlig beskyttelse og omsorg, herunder passende juridisk beskyttelse, både før og efter fødslen«. 

 

Det er på tide, at Sundhedsstyrelsen tager sit ansvar alvorligt og beskytter drenge mod omskæring uden 

medicinsk indikation – man skærer da ikke i raske børn. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
2
 Sex & Samfund: Drengeomskæring: Behov for dansk lov, der beskytter drenges ret til egen krop 2013 

3
 Nordiske Børneombudsmænd: Omskæring: Lad drengene selv bestemme 30. September 2013  

4
 Institut for Menneskerettigheder: Notat vedr. forslag til Lov om ændring af straffeloven (Kvindelig omskæring) 2003 

5 Frisch et al: Cultural Bias in the AAPs 2012 Technical Report and Policy Statement on Male Circumcision 2012 

Med venlig hilsen 
 

Lena Nyhus, forkvinde & Leo Milgrom, næstformand 


