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Til parterne på høringslisten

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af
autorisationsloven
./.

Sundheds- og Ældreministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af
autorisationsloven i offentlig høring (Nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod
konstruktion af hymen (jomfruhinder)).
Lovforslaget indeholder to overordnede elementer:
1. Nåleakupunktur på brystkassen
For at højne patientsikkerheden i forbindelse med nåleakupunkturbehandling på
brystkassen foreslås det, at der stilles et kursuskrav til den behandler, der ønsker at
udføre behandling med nåleakupunktur på brystkassen. Det skal sikre, at behandleren
har det nødvendige kendskab til at forebygge, erkende og håndtere eventuelle skader
på lungerne efter nåleakupunktur.
Kravet om gennemførelse af et kursus vil ikke omfatte læger og personer, der udfører
akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling.
2. Forbud mod konstruktion af hymen (jomfruhinder)
Idéen om hymen som en ”jomfruhinde”, der dækker skedeindgangen og springer ved
første vaginale samleje er en myte. Dette medfører, at nogle kvinder får foretaget et
indgreb, hvor der konstrueres en kunstig ”jomfruhinde”.
Der er typisk tale om kirurgiske indgreb, som udføres efter en mere individuel
kirurgisk praksis, og hvor det primære formål med indgreb er at imødekomme et
ønske om at etablere en kirurgisk tildannet forsnævring af skedeindgangen, der kan
give kvinden smerte og blødning ved samleje og dermed illudere en kulturelt skabt
myte om jomfruelighed m.v. Når indgrebet alene udføres ud fra disse hensyn, er der
ikke tale om medicinsk indikation.
Det foreslås derfor ved en ændring af autorisationsloven at forbyde konstruktion af
kunstig hymen for skedeindgangen af andre end medicinske årsager.
Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger
til udkastet til lovforslag senest den 3. december 2018.
Bemærkninger bedes sendt til sum@sum.dk med kopi til bgb@sum.dk.
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Eventuelle spørgsmål vedr. lovforslagets del om nåleakupunktur på brystkassen kan
rettes til Birgitte Gram Blenstrup på telefonnummer 7226 9599.
Eventuelle spørgsmål vedr. lovforslagets del om forbud mod konstruktion af hymen
kan rettes til Lene Brøndum Jensen på telefonnummer 7226 9463.
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Der vedlægges en liste over hørte myndigheder og organisationer m.v.

Med venlig hilsen
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