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Ønsker møte om omskjæring av gutter 

Sammen med representanter fra Landsgruppen av helsesøstre, Barnelegeforeningen, Norsk 

barnesykepleieforbund, Rådet for legeetikk og Barnekirurgisk forening, ønsker 

Barneombudet å treffe helse- og omsorgsminister Bent Høie for å diskutere omskjæring av 

guttebarn og forslaget om å lovregulere dette. 

 

I april 2011 sendte Helse- og omsorgsdepartementet på høring et lovforslag om å lovregulere 

omskjæring av gutter. I følge uttalelser i media har helse- og omsorgsminister Bent Høie gitt 

uttrykk for at det kommer en avklaring på dette før påske http://bit.ly/1cwld7R. 

 

Det er ingen helsemessig grunn til å omskjære små guttebarn i de nordiske landene, tvert i 

mot, se vår felles kronikk fra oktober i år: http://bit.ly/1fgJ2ns. Omskjæring er et smertefullt 

inngrep og innebærer risiko for komplikasjoner, i verste fall død. De nevnte fagforeningene 

og Barneombudet har derfor tatt til orde for at det må være en nedre aldersgrense på 

omskjæring og at gutten selv må bestemme om dette er noe han ønsker. 

 

Hvis helse- og omsorgsministeren likevel skulle komme til å lovregulere omskjæring uten å 

sette noen aldersgrense på dette, er vår neste bekymring at inngrepet skal tilbys og gjøres i 

regi av det offentlige helsevesenet. Omskjæring er et religiøst ritual, ikke helsehjelp. Vi 

mener dette vil legitimere og videreføre denne praksisen slik den eksisterer i dag. 

 

Vi ber om et snarlig møte med helse- og omsorgsministeren for å diskutere omskjæring av 

gutter, og hvordan vi kan sikre en praksis som ivaretar gutters grunnleggende 

menneskerettigheter.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Anne Lindboe 

barneombud 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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