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Til DP, Anna Winther     25.11.2018 

 

Kommentarer til ændringer af autorisationsloven med lovforslag om nåleakupunktur på brystkassen og 
forbud mod rekonstruktion af hymen (jomfruhinden).  

SIP takker for det tilsendte materiale samt for muligheden for at afgive kommentarer og anbefalinger til 
ovenstående ændring af autorisationsloven. 

Den del af lovforslaget, der handler om nåleakupunktur på brystkassen har størst plads i lovforslaget. Der 
har vist sig komplikationer og en person er død. Man foreslår at indføre et kursus for de akupunktører, der 
vil udføre denne behandling, et selvbetalt kursus, hvor der informeres om hvordan behandleren skal 
forholde sig hvis en patient får punkteret lungen. Dette kan ingen formodentlig have noget imod, og heller 
ikke SIP. Ændringen anbefales.  

 

Med hensyn til den anden del af forslaget om ændring af autorisationsloven par.74.stk 3, forbud mod 
konstruktion af en kunstig hymen forholder det sig anderledes. Der er ikke rapporteret om skadevirkninger 
efter hymenrekonstruktioner, indgrebet foretages alene af private gynækologiske klinikker og belaster 
således ikke det offentlige system.  

Begrundelsen for at indføre forbuddet går på at det er en myte, at der hos alle kvinder forekommer 
blødning i forbindelse med første samleje – idet der snarere end en egentlig hinde findes en kønskrans 
bestående af folder i slimhinden.  Disse folder har forskelligt udseende og karakter hos den enkelte kvinde 
og vil kun i 50 % briste ved første samleje.  

Dette forhold er der allerede indledt oplysningskampagner i forhold til, dels som sexualundervisning for 
unge og dels med krav om moderne sprogbrug i sundhedsvæsnet. 

Der argumenteres således for, at det vil være en understøttelse af forestillingen om, at blødning ved første 
samleje altid forekommer, såfremt hymenrekonstruktion ikke var forbudt i Danmark.  

De ovenstående forhold fremgår dels begrundelsen for fremsættelse af forslaget og dels af de mange 
folketingsspørgsmål stillet til Sundheds-og Ældreministeriet (f eks. spm 802 – 810). Det fremgår desuden at 
indgrebet tager 15-20 minutter, foretages under lokalbedøvelse og ambulant. Det foregår på forskellig vis, 
idet der ingen officielle anvisninger er, men typisk ved et snit, eller folder, der syes sammen. . Indgrebet har 
således ingen medicinsk begrundelse, det er alene kulturelt begrundet og ses som udtryk for 
undertrykkelse af kvinder. Hermed er dette lovforslag af interesse for Selskab for Interkulturel Psykologi.  

Af artikler i dagbladet Information 28.9.2007 og Weekendavisen 5.9.2004 med gynækolog Christine Felding 
(www.felding.dk), som foretager disse indgreb og underviser andre læger i at udføre dem, fremgår det, at 
det hovedsageligt er unge kvinder af anden etnisk herkomst, der i forbindelse med forestående giftermål 
ønsker en kunstig hymen konstrueret.  
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Disse kvinder er oftest unge kvinder, som har levet i Danmark det meste af deres liv, har optaget levevis 
som danske unge og har haft kæreste. Nu skal de giftes, måske med en, de ikke kender fra hjemlandet. Og 
familien forlanger blod på lagnet. Forekommer det ikke, er kvinden usikker på, hvad hun kan forvente, 
måske at blive sendt tilbage til hjemlandet, ikke komme tilbage til Danmark. Og værst måske aldrig blive 
gift. 

Ifølge klientbeskrivelser er det ikke så meget det, at de har haft sexuel omgang inden ægteskabet, der er 
problematisk for dem. Men problemet opstår, hvis det bliver kendt i deres gruppe. Så falder deres værdi på 
ægteskabsmarkedet og de bliver måske aldrig gift. De er således halvt integrerede. De behøver at være 
jomfruer, med er tilfredse med at være falske jomfruer.  

De ønsker således en konstruktion af en hymen, netop for at opretholde myten om at være en uberørt 
jomfru. 

Ræsonnementet bag lovforslaget er at de unge kvinder ved forbud vil få samfundets støtte mod myten om 
en ubrudt hymen, med dertil hørende krav om en bestemt adfærd. Hvor de unge kvinder, der ønsker dette 
indgreb, nok ønsker at leve med dansk adfærd, men ikke ønsker at frigøre sig fuldstændigt fra familiens 
kultur med de omkostninger, det vil medføre i form af forandrede livsperspektiv. 

 

Fra SIP’s side anbefales det, at man lader oprøret komme fra kvinderne selv og ikke besværliggør deres 
integration og indoptagelse af danske normer yderligere. 

Man må formode at disse kvinder – der ikke er så mange – som følge af et forbud ville opsøge en operation 
under andre ikke autoriserede forhold eller i andre lande – hvorved de eventuelt ville kunne komme til at 
belaste det offentlige sundhedssystem. 

Og endnu værre som følge af den modstand, som de ville føle ved at der ikke fra det danske samfunds side 
ville blive taget hensyn også til skikkene i deres oprindelsesland eller familie ville fjerne sig fra den 
integration, de allerede er i gang med, vende sig mod familiens normer med en radikalisering til følge. 

Det anbefales således, at man respekterer disse kvinders ret til at bestemme over egen krop, således som 
den også respekteres i forhold til etniske danske unge kvinder, der i dag kan købe sig til forskellige indgreb i 
forhold til egen krop. Det forudsættes naturligvis at kun unge over 18 år kan købe sig til indgreb på egen 
krop. Men eftersom ægteskab ikke er tilladt inden man er fyldt 18 år vil disse kvinder typisk alle have 
passeret denne myndighedsgrænse. 

Forslaget anbefales ikke af Selskab for Interkulturel Psykologi. 

 

På Styrelsens vegne 

Nike Brandt Poulsen, formand. 

26.11.2018 


