
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 23. februar stillet følgende spørgsmål 
nr. 589 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stil-
let efter ønske fra Mette Gjerskov (S).

Spørgsmål nr. 589: 
”Ministeren bedes be- eller afkræfte, om FN har påtalt den danske praksis i forhold til 
ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel 
karakter på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, og i bekræftende 
fald bedes ministeren kommentere på FN’s kritik? ”

Svar:
I Danmark er det forbudt at udføre kosmetisk behandling, forstået som korrektiv virk-
somhed, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende inikation, eller behand-
ling, der som hovedformål har til hensigt at forandre eller forbedre udseendet, på 
personer under 18 år, jf. bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk be-
handling. Lovens ord er klar, og Sundhedsstyrelsen har oplyst mig, at det er deres 
klare indtryk, at reglerne nøje overholdes i Danmark. 

Jeg kan oplyse, at FN-organerne WHO, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA 
og UNICEF generelt har kritiseret kosmetiske og unødvendige operationer på spæd-
børn. Denne kritik blev fremsat i en erklæring: ”Eliminating forced, coercive and ot-
herwise involuntary sterilization” i maj 2014. Kritikken var helt generel, og ikke 
møntet på noget bestemt land. Der var således ikke er tale om en direkte kritik af 
Danmark.

Jeg kan også oplyse, at FN’s komité mod tortur i sine ”Konkluderende observationer 
af samlingen af den sjette og syvende periodiske rapport om Danmark” (SUMs egen 
oversættelse af: Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic 
reports of Denmark) fra februar 2016 har udtrykt bekymring over unødvendig og irre-
versible behandling og kirurgi på mindreårige (inden de fylder 15 år) intersex perso-
ner. Rapporten er tilgængelig på Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Ift. til komiteens bekymring over unødvendige og irreversible behandling og kirurgi på 
mindreårige, så kan jeg oplyse, at regionerne har oplyst Sundhedsstyrelsen, at der 
ikke fortages unødvendige og irreversible behandling eller kirurgi på mindreårige. 

Jeg kan videre oplyse, at FN’s Børnekomité i oktober 2017 kom med en række anbe-
falinger til Danmark herunder at sikre, at ingen børn udsættes for unødvendig medi-
cinsk eller kirurgisk behandling, og at der iværksættes en undersøgelse af hændelser 
til kirurgisk og anden medicinsk behandling af intersexbørn uden informeret 
samtykke.

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk 
W sum.dk 

Dato: 23-03-2018
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPRHH
Sagsnr.: 1801961
Dok. nr.: 553995

Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18
SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 589
Offentligt

mailto:sum@sum.dk
http://sum.dk/


Side 2

Ift. til Børnekomiteens anbefaling om at sikre, at ingen børn udsættes for unødven-
dige og irreversible behandling og kirurgi, er jeg helt enig, og som det fremgår af 
ovenstående er det også klart forbudt at udføre kosmetiske operationer på børn og 
unge under 18 år. 

Ift. til Børnekomiteens anbefaling om at iværksætte en undersøgelse af hændelser til 
kirurgisk og anden medicinsk behandling af intersexbørn uden informeret samtykke, 
så kan jeg oplyse, at der i Danmark er forbud mod at lave irreversible medicinsk eller 
kirurgisk behandling af børn uden forældrenes informerede samtykke. Behandling af 
børn og unge skal altid ske med informeret samtykke, med mindre der er tale om et 
øjeblikkeligt behandlingsbehov som beskrevet i sundhedslovens § 19. Samtykket gi-
ves af barnets forældre eller værge, men en patient, der er fyldt 15 år, kan selv give 
informeret samtykke til behandling efter bestemmelserne i sundhedslovens § 17. 

Forældre modtager derfor omfattende information og er altid involveret i beslutnin-
gen, inden der foretages en nødvendig medicinsk eller kirurgisk behandling

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby      /      Rasmus Hølge Hazelton
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