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Udtalelse fra Dansk Pædiatrisk Selskab om: 
 
Lægelig deltagelse i forebyggelse og diagnostik af kvindelig omskæring 
                                                                                                                   
 
Forebyggelse 
 
Den vigtigste forebyggelsesindsats opnås ved, at der ved enhver lægelig kontakt til 
børnefamilier med herkomst fra lande, hvor kvindelig omskæring finder sted, etableres en 
dialog dels om de sundhedsmæssige risici ved omskæring, dels om det 
lovgivningsmæssige grundlag i Danmark. I praksis vil disse lægekontakter være med 
gynækologer (svangreprofylakse og fødsel), praktiserende læger (forebyggende 
helbredsundersøgelser af børn), kommunallæger på børn og unge-området (forebyggende 
sundhedsordninger for børn og unge) børnelæger ved fødslen og indlæggelse på 
børneafdelinger samt i specialpraksis. Der henvises til Sundhedsstyrelsens 
oplysningsmateriale med hensyn til herkomstlande og samtalens indhold (1). 
 
I Danmark anses kvindelig omskæring for at være et lemlæstende indgreb og er derfor 
omfattet af straffeloven. Samtidig er omskæring af piger et klart brud på FN’s konvention 
om barnets rettigheder. 
 
Er der formodning om at en pige er i risiko for blive omskåret (hermed er barnets sundhed 
og udvikling truet), skal de sociale myndigheder underrettes (serviceloven § 35 og 36) og 
ansvaret for det videre forløb påhviler derefter socialforvaltningen. Det vil være oplagt at 
inddrage kommunallægen på børn og ungeområdet i sagsbehandlingen. 
 
 
Diagnostik 
 
Metode 
Påvisning af infibulation kan gennemføres ved almindelig klinisk undersøgelse. Påvisning 
af andre former for omskæring, herunder klitoridektomi og excision, vil kræve 
specialundersøgelse idet normalanatomien har mange variationer. Endnu har kun få læger 
erfaring med vurderingen heraf. Undersøgelsen skal foregå i et børnevenligt miljø og med 
et personale, som har erfaring med denne form for undersøgelse. Undersøgelsen må ikke 
virke som et overgreb på barnet. I forbindelse med undersøgelsen er det vigtigt, at der er 
mulighed for dokumentation ved foto- og/eller videooptagelse således at 
undersøgelsesresultatet efterfølgende kan forelægges ved klinisk peer-review. En sådan 
undersøgelse kræver stort samarbejde med barnet og kan kun gennemføres, hvis barnet 
er trygt. Hvis barnet ikke er i stand til at samarbejde kan undersøgelsen kun gennemføres 
ved brug af narkose. 
 
Indikation 
Der kan forudses to grunde til at undersøge en pige for om hun er omskåret:  
A) strafferetslig efterforskning 
B) fysiske eller psykiske symptomer, der kan relateres til omskæring  
 



 

Ad A) Hvis baggrunden for undersøgelsen af pigen alene er begrundet i ønsket om 
retsforfølgelse af forældrene, er der tale om politiefterforskning og undersøgelsen må 
rekvireres hos retsmediciner.   
 
Ad B) Indikationen for undersøgelse må afhænge af pigens kliniske tilstand, dvs. om pigen 
har psykiske eller fysiske symptomer, som kan være relateret til omskæringen. Hvis pigen 
skal undersøges, skal det ske på baggrund af symptomer hos pigen og med henblik på 
afhjælpning af symptomerne.  
 
Med samtykke: 
Såfremt der er tale om et barn med fysiske eller psykiske symptomer, bør pigen tilbydes 
undersøgelse og evt. behandling. Dette kræver samtykke i henhold til lov om patienters 
retssikkerhed.  
 
Manglende samtykke: 
Såfremt forældrene ikke giver samtykke og der er åbenbar risiko for alvorlig skade på 
pigens eller den unges fysiske eller psykiske sundhed skal - i dette tilfælde lægen - 
underrette de sociale myndigheder i henhold til Lov om Social Service (§35 og §36). 
Såfremt det herefter vurderes, at betingelserne i servicelovens §39 og 44 er opfyldt,  kan 
der blive tale om tvangsundersøgelse ambulant eller under indlæggelse. En sådan 
beslutning kan kun tages af de sociale myndigheder, men det forudsætter tillige tilslutning 
fra afdelingens overlæge, som må vurdere indikationen under hensyntagen til omfanget af 
pigens symptomer og de mulige undersøgelsesmetoder.  Det er i denne forbindelse vigtigt 
at være opmærksom på, at en undersøgelse mod pigens vilje kan være umulig uden brug 
af narkose. I så tilfælde er det vigtigt at vurdere, om den behandlingsmæssige konsekvens 
af undersøgelsen opvejer den risiko, der er forbundet med at lægge pigen i narkose.  
 
Det er Dansk Pædiatrisk Selskabs opfattelse, at iværksættelse af tvangsforanstaltninger 
overfor en pige, som er omskåret, men som i øvrigt er rask, velfungerende og i en god 
omsorgssituation, vil medføre en forringelse af pigens psykiske sundhed, uden at forbedre 
hendes fysiske sundhed. I sådanne tilfælde vil det i stedet være påkrævet at gå i dialog 
med familien, dels om de negative sundhedsmæssige konsekvenser af omskæringen, dels 
for at hindre omskæring af andre af familiens piger. 
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