
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 4. marts 2019 stillet følgende spørgs-

mål nr. 20 (L 141 – forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedsper-

soner og om sundhedsfaglig virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkas-

sen og forbud mod konstruktion af hymen (jomfruhinde))) til sundhedsministeren, 

som hermed besvares.  

 

Spørgsmål nr. 20:  

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 1. marts 2019 fra SOS Racisme, jf. L 

141 – bilag 8?” 

 

Svar: 

Høringssvaret – som øvrige høringssvar - viser, at det er en svær problemstilling. 

Selvom der kan være gode intentioner bag indgrebet i forhold til at afhjælpe kvinder-

nes situation her og nu, er det hverken en acceptabel eller holdbar løsning. Jomfru-

hinden som noget, der sprænger første gang, man har samleje, er nemlig en myte, og 

når kvinder føler sig nødsaget til at få foretaget indgreb på baggrund af urealistiske 

forventninger, der ikke er baseret på fakta, er der brug for en indsats for at få manet 

myten i jorden. 

 

Forbuddet skal ses i forlængelse af regeringens øvrige initiativer på området, som al-

lerede er iværksat. Jeg har således sammen med udviklingsministeren og ligestillings-

ministeren skrevet til WHO for at gøre opmærksom på problemstillingen. Jeg har 

også bedt Sundhedsstyrelsen om at sikre, at de ord og begreber, som styrelsen an-

ve der, er ”up to date” ed de  yeste vide  og sproglige udvikli g og ikke fasthol-

der et kønsstereotypt billede. Uddannelses- og forskningsministeren har også rettet 

henvendelse til uddannelsesinstitutionerne og opfordret til at sikre, at undervisnings-

materialet på blandt andet de sundhedsfaglige uddannelser er opdateret med den 

korrekte viden om kvinders hymen og reproduktive sundhed. 
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