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Svar fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker på Høring over udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker takker for invitationen til at deltage i arbejdet og høringen omkring opdatering af vejledning om ikke terapeutisk omskæring af drenge. 


Vi har efter første møde i arbejdsgruppen besluttet, at vi trækker os fra dette arbejde og dermed også fra at kommentere på jeres udkast til ny vejledning om omskæring af drenge. 


Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker støtter Børnekonventionen, der er grundlaget for Resolution vedrørende Rituel omskæring af børn fra 2014. Arbejdet i denne gruppe og stillingtagen til vejledningen strider imod denne og dermed barnets tarv. 


Bestyrelsen har et ønske om at være med til at kvalificere information om ikke-terapeutisk omskæring til forældrene allerede i graviditeten og at arbejde med strategier i forhold til udbredelse af denne viden til alle. Desuden vil vi gerne bidrage med at løfte den faglige viden om ikke-terapeutisk omskæring til sundhedsplejersker i hele landet. Dette ser vi ikke som en mulighed indenfor rammerne af denne arbejdsgruppe eller udkast til ny vejledning. Ovenstående gør vi gerne i samarbejde med andre relevante faglige selskaber, og også gerne i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed. 


På vegne af bestyrelsen. 


Tine Lohmann og Christina Lindhardt


Formand Susanne Rank Lücke
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