
 
 

 
 

 

 

Til : Helse- og omsorgskomiteen    
Fra : Norsk sykepleierforbund ved 

Barnesykepleierforbundet,  
Jordmorforbundet og  
Landsgruppen av helsesøstre 
 

   

      
Dato : 12.05.2014    

 

HØRING VEDR. FORSLAG OM LOVREGULERING AV RITUELL OMSKJÆRING AV 

GUTTER PROP. 70 L (2013-2014) 

 
Et samlet barnehelsefaglig miljø ønsker en aldersgrense for omskjæring av gutter.  
 

Argumentet som blir brukt for å innføre lov om rituell omskjæring av gutter, er å sikre at gutter ikke 

utsettes for unødvendig risiko ved å gi dem et offentlig tilbud. Vi mener dette argumentet ikke ivaretar 

viktige perspektiver som at lovforslaget gjør friske barn til pasienter og utsetter dem for et 
irreversibelt, smertefullt og risikofylt inngrep, uten deres eget samtykke. 

 

Det finnes ingen medisinsk indikasjon for inngrepet. Det er etter vårt syn problematisk at man 
etablerer ulik rettslig standard avhengig av kjønn. Omskjæring/kjønnslemlestelse av kvinner er 

kriminalisert, mens omskjæring av gutter foreslås institusjonalisert gjennom det offentlige helsevesen. 

I hovedsak er det vesensforskjell i inngrepets art, men den mildeste formen for omskjæring av jenter 

(type 4) kan sammenlignes med omskjæring av gutter. 
 

Som representanter for de tre faggruppene i Norsk sykepleierforbund som jobber spesielt med barn, vil 

vi også i denne sammenhengen holde frem barnas rettigheter slik disse er nedfelt i 
Barnekonvensjonen. Vi mener barnas rettigheter ikke blir godt nok ivaretatt ved dette lovforslaget jf.:  

artikkel  3 Barnets beste 

artikkel 12 Barns rett til å si sin mening om forhold som vedrører dem 
artikkel 14 Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet  

artikkel 24 Barn skal beskyttes mot tradisjonsbundne ritualer som kan være skadelige for barns 

helse. 

Vi viser også til Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon, Kap1 Paragraf 2, hvor det heter at 
barn kun skal legges inn på helseinstitusjon når det er medisinsk nødvendig. 

 

Den sårbare barseltiden  
 

De første dagene og ukene etter fødsel er viktig i forhold til tilknytningen mellom foreldre og barn og i 

forhold til å komme i gang med amming. Et kirurgisk inngrep i denne fasen innebærer risiko for 
komplikasjoner som kan forstyrre den tidlige kontakten på grunn av smerter, uro og gråt.   

 

Omskjæring er et smertefullt inngrep som krever narkose, både for å gi god nok smertelindring og for 

å sikre god kirurgi. Det er ekstra stor risiko forbundet med å legge nyfødte barn i narkose; det er små 
marginer og de har lite å gå på, de kan ha ukjente sykdommer, umodne organer, umoden respirasjon 

(pustefrekvens) og sirkulasjon (blodgjennomstrømning).  
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Alle nyfødte barn som har vært i narkose må overvåkes på postoperativ enhet som er bemannet med 

sykepleiere med spesialkompetanse på barn i minimum 12 timer etterpå. Dette fordi det er stor fare for 

komplikasjoner. Komplikasjonene kan blant annet være aspirasjon (mageinnhold over i lungene og 
skape kjemisk lungebetennelse), blødning (lite blodvolum) og respirasjonsdepresjon (nedsatt 

pustefrekvens eller pustestopp) og vil da kunne kreve barneintensivbehandling, kompetanse og 

overvåking. 
 

Komplikasjonsraten ved rituell omskjæring hos nyfødte er uforholdsmessig store, selv når inngrepet 

gjennomføres på sykehus. En studie fra Rigshospitalet i Danmark viser en komplikasjonsrate for 

omskjæring utført på sykehus på 5 % (1). Vi har ingen sikre tall på komplikasjonsraten i Norge, men i 
2012 døde en to uker gammel gutt av komplikasjoner etter rituell omskjæring gjennomført av lege. 

 

Ved å tilby rituell omskjæring av gutter i spesialisthelsetjenesten vil medføre større belastning på 
allerede travle barsel - og barneavdelinger, samt enda lengre ventetid for andre barn som trenger 

kirurgiske inngrep.  

 

På helsestasjonen er det ikke uvanlig å møte babyer som etter omskjæring har hoven og sår penis, som 
fester seg i bleien, noe som oppleves ubehagelig og smertefullt. Dette fører til uro hos babyen og 

bekymring hos foreldrene. I ungdomstiden er reaksjoner hos gutter som er blitt omskåret uten selv å 

kunne ha en mening om inngrepet en økende tematikk. De opplever for eksempel at det er 
stigmatiserende å dusje sammen med andre etter gym. 

 

I forarbeidene til loven blir det antydet at det vil gjelde rundt 2000 gutter hvert år. Vi mener dette er 
feil bruk av offentlige helsekroner og fagressurser.  

 

Norsk sykepleieforbunds mener: 

  

 Lovforslaget er i strid med flere artikler i Barnekonvensjonen og ivaretar ikke barns rettigheter 

 Det bør innføres en aldersgrense for rituell omskjæring av gutter på 16 år 

 På grunn av lovforslagets mangler mener Norsk sykepleierforbund at forslaget bør sendes 

tilbake til Regjeringen med ønske om en bedre utredning før det sendes på en ny høring 
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