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Skærpelse af faglige anbefalinger om reinfibulation 

Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger om reinfibulation (sammensyning af 

omskårne kvinder efter fødsler) er blevet skærpet og træder i kraft fra 1. sep-

tember 2014. Sundhedsstyrelsen fraråder reinfibulation og har i den forbindel-

se revideret anbefalingerne i ”Anbefalingerne for svangreomsorgen, Bilag 4”.  

 

Sundhedsstyrelsen har på foranledning af sundhedsministeren gennemført en 

erfaringsopsamling fra andre lande (Norge, Sverige og Storbritannien), der har 

indført et forbud mod reinfibulation efter fødsel. Konklusionen på redegørelsen 

er, at der trods store forskelle på udformningen af lovgivningen ikke er praksis 

for at gennemføre reinfibualtion efter fødsler i disse lande. Tilsvarende er 

Sundhedsstyrelsen ikke bekendt med, at der foretages reinfibulation på danske 

fødesteder. 

 

Den danske lov om kvindelig omskæring præciserer, at omskæring af kvinder 

er omfattet af straffelovens § 245 stk. 2. Efter denne bestemmelse straffes den, 

som tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, med fængsel indtil 

4 år. Omskæring er et indgreb af en sådan karakter, at et samtykke fra den 

kvinde eller pige, som indgrebet vedrører − eller fra en piges forældre − ikke 

kan forventes at medføre straffrihed. 

 

Bliver man opmærksom på en ung kvinde under 18 år, der er blevet omskåret, 

skal kommunen underrettes, jf. § 154 i lov om social service: ”Den der får 

kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre op-

drageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever 

under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at un-

derrette kommunen.” 

 

Sundhedsstyrelsen konkluderer på baggrund af den danske lovgivning og 

erfaringer fra Danmark og andre lande, at der er grundlag for at skærpe 

de faglige anbefalinger på følgende måde: 

 

Kvindelig omskæring må anses for en mutilerende operation, og at der aldrig 

vil være indikation for at udføre den.  

 

Sundhedsstyrelsen fraråder således reinfibulation. 

 

Sundhedsstyrelsen henstiller, at den praktiserende læge/sundhedsplejerske efter 

fødslen informeres via fødselsanmeldelsen om kvindens ændrede anatomiske 
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forhold, at der er talt om omskæring med parret, og at der er oplyst, at omskæ-

ring af piger er ulovligt i Danmark. 

 

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/graviditet/anbefalinger-for-

svangreomsorgen, hvor det reviderede bilag 4 kan læses. Det reviderede bilag 4 

er også vedhæftet dette brev. 
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