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Meld dig ind i Intact Denmark og bliv en del af indsatsen for børns rettigheder.  Vi arbejder aktivt for en 18 års
aldersgrænse for omskæring og anden kønskirurgi på raske børn. For man skærer da ikke i raske børn, vel?

Det koster kun kr. 100 årligt.
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Stop kønslemlæstelse af både drenge og piger verden over, uanset kulturelt tilhørsforhold eller forældres religion. s. 1 
 


Styrelsen for patientsikkerhed 
sjur@stps.dk 


 
HØRINGSSVAR: Vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge 


Intact Denmark protesterer hermed skarpt mod Styrelsen for patientsikkerheds Vejledning om ikke-
terapeutisk omskæring af drenge (2020). 


Det er uetisk, uforsvarligt og konventionsstridigt at udføre kønskirurgi på raske børn. Ved udarbejdelsen af 
Vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge medvirker styrelsen således til blåstempling af vold. 


Det må betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at styrelsen udarbejder vejledningen trods 
protester fra samtlige inviterede faglige selskaber. 


 


På vegne af Intact Denmarks bestyrelse, 


 


Lena Nyhus, forkvinde 
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Paltholmterrasserne 57 D 
3520 Farum 
+45 20 83 37 67 
kontakt@intactdenmark.dk 
intactdenmark.dk 
facebook.com/intactdenmark 
22. oktober 2020 







 

 

   
Stop kønslemlæstelse af både drenge og piger verden over, uanset kulturelt tilhørsforhold eller forældres religion. s. 1 
 

Styrelsen for patientsikkerhed 
sjur@stps.dk 

 
HØRINGSSVAR: Vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge 

Intact Denmark protesterer hermed skarpt mod Styrelsen for patientsikkerheds Vejledning om ikke-
terapeutisk omskæring af drenge (2020). 

Det er uetisk, uforsvarligt og konventionsstridigt at udføre kønskirurgi på raske børn. Ved udarbejdelsen af 
Vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge medvirker styrelsen således til blåstempling af vold. 

Det må betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at styrelsen udarbejder vejledningen trods 
protester fra samtlige inviterede faglige selskaber. 

 

På vegne af Intact Denmarks bestyrelse, 

 

Lena Nyhus, forkvinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTACT DENMARK 
Forening mod børneomskæring 
 
Paltholmterrasserne 57 D 
3520 Farum 
+45 20 83 37 67 
kontakt@intactdenmark.dk 
intactdenmark.dk 
facebook.com/intactdenmark 
22. oktober 2020 


	Mail Høringssvar vedr. Vejledning i ikke-terapeutisk omskæring af drenge
	Høringssvar_omskæringsvejledning_2020_Intact_Denmark (002)

