
Tillaga að viðbót við frumvarp um kynrænt sjálfræði

Viðbótargrein 
Breytingar á kyneinkennum barna.

Ekki skal gera varanlegar breytingar á kynfærum, kynkirtlum eða öðrum kyneinkennum barna 
ef mögulegt er að fresta þeim þar til barnið getur veitt upplýst samþykki sitt fyrir meðferðinni. 
Einungis er heimilt að ráðast í slíkar aðgerðir ef brýnar heilsufarslegar ástæður krefjast þess. 
Félagslegar, sálfélagslegar og útlitslegar ástæður geta ekki réttlætt slík inngrip í líkama barns.

Forsjáraðilar skulu veita samþykki fyrir meðferð barns yngra en 16 ára sem gera þarf vegna 
brýnna heilsufarslegra ástæðna og skulu þeim veittar þær upplýsingar sem greinir í 3. mgr. 11. 
gr. frumvarps um kynrænt sjálfræði. Skal þeim jafnframt boðið að leita álits annars sérfræðings 
um nauðsyn meðferðarinnar. Í ákvarðanatökuferlinu skulu barnið og forsjáraðilar njóta ráðgjafar 
og stuðnings frá teymi barna- og unglingageðdeildar um kynvitund og ódæmigerð kyneinkenni, 
sbr. 13. gr. frumvarps um kynrænt sjálfræði.

Ákvörðun um aðgerð til að breyta kyneinkennum barns undir 16 ára aldri skal tekin með 
hagsmuni þess að leiðarljósi og vera í samræmi við vilja þess og þróun kynvitundar. Skilyrði er 
að forsjáraðilar veiti samþykki sitt og einnig skal afla samþykkis sérfræðinefndar skv. 9. gr. 
frumvarps um kynrænt sjálfræði vegna aðgerða sem ekki falla undir 2. mgr. Skal niðurstaða 
hennar byggð á könnun á viðhorfum barnsins til breytingarinnar.

Barn sem komið er að kynþroska getur að eigin ósk og að fengnu samþykki sérfræðinefndar 
skv. 9. gr. frumvarps um kynrænt sjálfræði undirgengist meðferð til að fresta kynþroska óháð 
samþykki forsjáraðila.

Læknar sem framkvæma aðgerðir samkvæmt þessari grein skulu halda skrá yfir þær og veita 
landlækni árlega upplýsingar um fjölda og eðli aðgerða og aldur þeirra sem þær undirgangast.



Greinargerð

Líkamleg friðhelgi og inngrip í kyneinkenni barna

Undanfarin ár hefur átt sér stað mikil vitundarvakning um óafturkræf inngrip í kyneinkenni 
barna sem byggja ekki á heilsufarslegri nauðsyn. Þetta á ekki síst við um intersex börn, þ.e. börn 
sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni, en þau sæta oft inngripum til að aðlaga kynfæri og 
önnur kyneinkenni að útlitslegum staðalmyndum og til að fyrirbyggja meintan sálfélagslegan 
skaða síðar meir (svo sem vegna eineltis í skóla). Aðgerðir sem gerðar eru til að laga ódæmigerð 
kyneinkenni ungbarna að staðalmyndum hafa mætt mikilli gagnrýni frá samtökum intersex fólks,
foreldrum intersex barna og sérfræðingum enda þykja forsendur þeirra oft hæpnar og
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heilsufarslegur ávinningur einnig. Bent hefur verið á að í mörgum tilvikum hafi slíkar aðgerðir 
varanlegar neikvæðar líkamlegar afleiðingar og andlega vanlíðan í för með sér og gert 
einstaklinginn háðan síendurteknum læknisfræðilegum inngripum, t.a.m. endurteknum
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skurðaðgerðum eða ævilangri hormónameðferð. Því fjölgar þeim sem líta á slíkar aðgerðir sem
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skerðingu á friðhelgi einkalífs og brot á 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Hér verður einnig 
að líta til barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, einkum 8., 12. og 16. gr., en nánar er fjallað um 
þessar greinar í IX. kafla almennra athugasemda hér að neðan.

Fjöldi alþjóðlegra stofnana hefur gefið út ályktanir gegn inngripum í kyneinkenni barna. Í 
febrúar 2019 gaf Evrópuþingið út ítarlega ályktun um réttindi intersex fólks, þar á meðal réttinn 
til líkamlegrar friðhelgi. Evrópuráðið hafði riðið á vaðið árið 2017 með yfirlýsingu til stuðnings 
mannréttindum og til útrýmingar á mismunun í garð intersex fólks. Þá samþykkti þing
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Evrópuráðsins ályktun árið 2013 um rétt barna til líkamlegrar friðhelgi. Þar eru aðildarríkin m.a. 
hvött til að tryggja að enginn sé á barnsaldri látinn undirgangast læknismeðferðir sem hafa að 
markmiði að bæta útlit fremur en að þær séu nauðsynlegar heilsu barnsins; að tryggja líkamlega 
friðhelgi, sjálfsforræði og sjálfsákvörðunarrétt þeirra sem í hlut eiga og veita fjölskyldum 
intersex-barna nauðsynlega ráðgjöf og stuðning. Í 18. gr. Jogjakarta-meginreglnanna (sjá nánar 
IV. kafla hér að framan) eru sett fram þau tilmæli til allra ríkja að grípa til allra nauðsynlegra

1 R étt e r að nefna að m is ja fn t e r hversu v ítt eða þröngt hugtakið in tersex e r skilgreint. Í gre inargerð þessari e r það notað 
sem sam heiti y fir alla e instaklinga með ódæ m igerð kyneinkenni, hvort sem það er á grundvelli litninga, horm ónastarfsem i, 
ytri eða kynfæ ra eða annarra þátta.

2 https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/07/should-we-fix-intersex-children/373536/

3 Sjá t.d. Creighton, S.M., M into, C.L., Steele, S.J. O bjective cosm etic  and anatom ical outcom es a t adolescence o f 
fem in is ing surgery fo r am biguous genitalia done in childhood. Lancet. 2001 Jul 14;358(9276):124-5.
Sjá einnig Hum an R ights and  In te rsex People, ILG A-Europe og OII Europe, 2015, bls.14.
h ttps ://o iieurope.org/w p-content/up loads/2016/02/H ow -to-be-a-great-in tersex-a lly-A -too lk it-fo r-N G O s-and-decis ion-m akers-D
ecem ber-2015.pdf

4 Hum an R ights and In tersex People, ILG A-Europe og OII Europe, 2015, bls. 31 -32 .
h ttps ://o iieurope.org/w p-content/up loads/2016/02/H ow -to-be-a-great-in tersex-a lly-A -too lk it-fo r-N G O s-and-decis ion-m akers-D
ecem ber-2015.pdf
5 http://w ww.europarl.europa.eu/doceo/docum ent/TA-8-2019-0128_EN.htm l7redirect
Aðgengileg á íslensku hér: https://in tersex.sam tokin78.is/a lyktun-evroputh ingsins-um -rettind i-intersex-fo lks/
6 https://assem bly.coe.in t/nw /xm l/XR ef/X ref-XM L2H TM L-EN.asp?file id=24232& lang=en 
Aðgengileg á íslensku hér: h ttps://in tersex.sam tokin78.is/pace-yfirlys ing/
7 Resolution 1952 (2013): http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=20174&lang=en
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ráðstafana til að tryggja að líkömum barna sé ekki breytt varanlega með læknisaðgerðum í þeirri 
viðleitni að þvinga upp á þau ákveðinni kynvitund án fulls, frjáls og upplýsts samþykkis barnsins 
sem í hlut á í samræmi við aldur þess og þroska. Hafa skuli í huga meginregluna að við allar 
ráðstafanir sem varða barn skuli það sem barni er fyrir bestu ávallt hafa forgang. Þess má einnig
geta í þessu sambandi að barnalæknar hafa í auknum mæli stigið fram og tekið einarða afstöðu
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gegn ónauðsynlegum aðgerðum á kyneinkennum barna , þar á meðal þrír fyrrum landlæknar
9

Bandaríkjanna.

Sameinuðu þjóðirnar hafa í sívaxandi mæli beint tilmælum til aðildarríkja þess efnis að 
núverandi meðferðarform brjóti á réttindum intersex fólks. Nefnd Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barna gaf út tilmæli til tíu landa á árunum 2015-2018 vegna brota á samningi Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins. Í tilmælunum er gerð krafa til aðildarríkja um að þau virði 
líkamlega friðhelgi intersex barna, hverfi frá því að framkvæma læknisfræðilega óþörf inngrip í 
líkama barna og að sjálfsákvörðunaréttur þeirra sé virtur. Einnig er gerð krafa um að foreldrum 
intersex barna sé veitt viðeigandi ráðgjöf og stuðningur og að þolendum slíkra inngripa séu 
veittar bætur. Lögð er áhersla á að heilbrigðisstarfsfólki og sálfræðingum sé veitt fræðsla um 
fjölbreytileika líffræðilegra kyneinkenna og þær afleiðingar sem inngripin geta haft.

8 Hér má t.d. nefna finnska barnaskurðlækninn Mika Venhola við háskólasjúkrahúsið í Oulu, sjá t.d.
https://www.voutube.com/watch?v=riNtxintaZE. Imran Mushtaq, prófessor og barnaskurðlækni við Portland-sjúkrahúsið í London, 
sjá t.d. viðtal við hann á slóðinni: http://www.bbc.co.uk/programmes/p03dlz6f. Sjá einnig t.d. Diamond og Garland (2014): Evidence 
regarding cosmetic and medically unneccessary surgery on infants. Journal o f Pediatric Urology, 10. tbl., bls. 2-7 og 
meðferðarviðmið Accord Alliance, sem skrifuð voru í samvinnu Intersex Society o f North America og þverfaglegs teymis 
heilbrigðisstarfsfólks: C lin ical G uide lines fo r the M anagem ent o f D isorders o f Sex D eve lopm ent in Childhood (2006), 
http://www.accordalliance.org/dsdguidelines/clinical.pdf, einkum bls. 28-31.

9 Elders, J., Satcher, D. og Carmona, R., R e-Think ing G enita l Surgeries on In te rsex In fants  (2017). 
http://www.palmcenter.org/wp-content/uploads/2017/06/Re-Thinking-Genital-Surgeries-1 .pdf.
10 Umrædd lönd eru Frakkland, Chile, Sviss, Írland, Bretland og Norður Írland, Suður-Afríka, Nýja-Sjáland Argentína, Danmörk og 
Spánn.
(CRC/C/CHE/CO/2-4 )
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Nefnd Sameinuðu þjóðanna um pyntingar gaf út tilmæli til sjö landa á árunum 2015-2018 
vegna brota á Samningi Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum og annarri grimmilegri, 
ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Nefndin lýsir áhyggjum af óþörfum og 
óafturkræfum læknisfræðilegum inngripum í líkama barna og gerir kröfu um að ríkisstjórnir taki 
öll nauðsynleg skref til lagaúrbóta til að tryggja rétt intersex einstaklinga til líkamlegrar friðhelgi 
og sjálfsforræðis og að ekkert intersex barn sé látið sæta óþörfum læknisfræðilegum inngripum. 
Einnig gerir nefndin kröfu um að intersex börnum og foreldrum þeirra sé veitt ráðgjöf, 
stuðningur og upplýsingagjöf um langtímaáhrif inngripanna, að ríki hefji rannsóknir á tilvikum 
sem átt hafi sér stað í fortíðinni og að þolendum sé gert kleift að krefjast bóta.

Í maí 2015 gaf umboðsmaður barna á Íslandi út álit um aðgerðir á intersex börnum. Í álitinu 
segir m.a. að ónauðsynleg og óafturkræf inngrip í líkama ungbarna samræmist ekki réttindum 
þeirra. Réttara væri að intersex börn gætu sjálf tekið ákvörðun um skurðaðgerð og/eða 
hormónameðferð þegar þau hafa mótað eigin kynvitund og hafa náð þeim aldri og þroska sem 
þarf til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun. Til þess að foreldrar geti tekið upplýstar ákvarðanir 
um málefni barna sinna sé mikilvægt að tryggja að þeir hafi aðgang að upplýsingum um heilsufar 
þeirra sem og málefni intersex fólks almennt. Jafnframt sé mikilvægt að veita þeim stuðning við 
hæfi, til dæmis sálfræðiaðstoð og aðstoð annarra fagaðila. Umboðsmaður barna kallar í álitinu
eftir málefnalegri umræðu um þessi mál, þar sem sérstakt tillit verði tekið til réttinda barna sem
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og sjónarmiða og reynslu intersex einstaklinga.

Engin ákvæði er að finna í íslenskum lögum um réttindi og vernd intersex barna og er löngu 
orðið tímabært að bæta þar úr. Var því mikð fagnaðarefni þegar stjórnarsáttmáli ríkisstjórnar 
Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknarflokks setti á dagskrá „metnaðarfulla löggjöf 
um kynrænt sjálfræði í samræmi við nýútkomin tilmæli Evrópuráðsins vegna mannréttinda
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intersex-fólks“ .

Samkvæmt texta þessarar lagagreinar væri óheimilt að framkvæma inngrip sem ekki eru 
nauðsynleg af brýnum heilsufarslegum ástæðum fyrr en barn getur veitt upplýst samþykki fyrir

11 Umrædd lönd eru Danmörk, Austurríki, Kína, Sviss, Hong-Kong, Frakkland og Holland 
(CAT/C/C H E/CO/7)
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(CAT/C/D N K/CO/6-7)
http://tbinternet.ohchr.org/ layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/DNK/CO/6-7&Lang=En 
(CAT/C/F RA/CO/7)
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þeim. Sérstaklega er áréttað að félagslegir, sálfélagslegir og útlitslegir þættir réttlæti ekki inngrip 
án upplýsts samþykkis.

Þessi nálgun byggir að miklu leyti á fordæmi í maltneskum lögum og fylgir ákalli alþjóðlegra 
réttindasamtaka intersex fólks um lögbann við inngripum án samþykkis, sbr. Möltuyfirlýsinguna
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frá 2013. Engin lönd fyrir utan Möltu hafa lagt bann við ónauðsynlegum inngripum án 
samþykkis; þó hafa skref í átt að banni verið tekin í Portúgal og ákveðnum héruðum Spánar. Öllu 
algengara er að einhverjar reglur gildi um það hvernig ákvarðanatökuferli skuli háttað þegar 
kemur að inngripum. Sú nálgun byggir á þeim rökum að þau líkamlegu einkenni og greiningar 
sem um ræðir séu gríðarlega fjölbreytt, mál hvers einstaklings sé einstakt og því erfitt að setja 
algildar reglur um meðferð. Aftur á móti hafa nálganir sem byggja á einstaklingsbundnu mati 
sætt gagnrýni fyrir að draga lítið sem ekkert úr framkvæmd óþarfra inngripa. Þrátt fyrir að 
einstaklingsbundið matsferli sé við lýði er skurðaðgerðir til að laga útlit kynfæra að 
staðalmyndum enn stöðluð vinnubrögð í Bretlandi. Biðskylda markar skýrari stefnu um það að 
inngripum sem ekki komi til af heilsufarslegri nauðsyn verði að linna.

Í þónokkrum löndum, þar á meðal Þýskalandi, Bretlandi og fleirum, hafa þverfaglegar nefndir 
fjallað um inngrip í ódæmigerð kyneinkenni og sett fram leiðbeiningar um það hvernig 
málsmeðferð skuli háttað. Í skýrslu sinni frá 2012 gerir þýska siðfræðiráðið t.d. greinarmun á 
„óafturkræfum inngripum til úthlutunar á kyni hjá einstaklingum með órætt líffræðilegt kyn“ og 
skurðaðgerðum sem framkvæmdar eru á fólki með ódæmigerð kyneinkenni sem ekki þyki óræð. 
1 6  Ráðið leggur til strangari reglur um ákvarðanatöku í fyrra tilvikinu, án þess þó að mæla með 
því að ákveðin inngrip séu óheimil án upplýsts samþykkis einstaklingsins.

Mat á því hvað teljist óræð kyneinkenni eða intersex-greiningar getur þó verið mjög misjafnt. 
Á fundi sem fulltrúar hagsmunasamtaka hinsegin fólks sátu með læknum á Landspítala komu 
meðal annars í ljós skiptar skoðanir um það hvort börn með andrógenónæmið CAIS, sem er 
úthlutað kvenkyni út frá útliti en hafa XY-litninga og ódæmigerð innri kynfæri, ættu að teljast 
vera intersex. Slík rök valda hagsmunasamtökum intersex fólks áhyggjum um að fólk með 
ákveðnar greiningar yrði „skilgreint út úr“ hugtökum á borð við intersex og nyti þar af leiðandi 
ekki verndar ef biðskylda á inngrip væri einskorðuð við intersex einstaklinga. Biðskyldan í 
meðfylgjandi grein einskorðast því ekki við ákveðnar greiningar heldur við heilsufarslega 
nauðsyn á inngripunum. Áherslan er því á þau grunngildi að hver einstaklingur eigi að hafa fullt 
sjálfræði yfir eigin líkama og að tryggja eigi börnum þátttöku í ákvörðunum sem þau varða. Sé 
unnt að bíða með inngrip uns barnið geti tekið þátt í ákvarðanatökuferlinu beri foreldrum og 
heilbrigðisstarfsfólki skylda til að gera það.

14 https://oiieurope.org/public-statement-by-the-third-international-intersex-forum/

15 Liao, L.-M., Wood, D., Creighton, S.M. (2015). Parental choice on normalising cosmetic genital surgery. BMJ 
https://doi.org/10.1136/bmj.h5124; Creighton, S. (2001). Surgery for intersex. Journal o f the Royal Society o f Medicine, 94(5), 
218-220.

16 http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-intersexualitaet.pdf

https://oiieurope.org/public-statement-by-the-third-international-intersex-forum/
https://doi.org/10.1136/bmj.h5124
http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-intersexualitaet.pdf


Biðskyldan þrengir því að vissu leyti að rétti forsjáraðila til að tryggja velferð barna sinna og 
taka ákvarðanir fyrir þeirra hönd. Rétt forsjáraðila og ábyrgð verður þó að vega á móti rétti 
barnsins til friðhelgi einkalífs, þ.m.t. líkamlegrar friðhelgi, og þátttöku í ákvörðunum sem það 
varðar (sbr. 3. mgr. 1. gr. barnalaga nr. 76/2003 og 12. og 16. gr. barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna). Rannsóknir sýna einnig háa tíðni eftirsjár meðal forsjáraðila sem heimilað hafa slík

17
inngrip.

Ákvæðið hamlar framkvæmd óafturkræfra inngripa sem ekki bregðast við brýnum 
heilsufarslegum aðstæðum. Mikilvægt er að tryggja að sú hömlun standi ekki í vegi fyrir því að 
sérhver einstaklingur fái fullnægjandi heilbrigðisþjónustu. Þar sem ákvæðið felur einnig í sér að 
varanlegar breytingar á kyneinkennum teljist til refsiverðrar háttsemi undir ákveðnum 
kringumstæðum, verður ákvæðið að standast kröfur stjórnarskrár Íslands og 
mannréttindasáttmála Evrópu um skýrleika refsiheimilda. Til þess að skýrt sé hvaða háttsemi 
teljist refsiverð verður að vera ljóst hvaða heilsufarslegu ástæður teljist brýnar (og heimili því 
inngrip án upplýsts samþykkis) og hverjar ekki. Nánari umfjöllun um aðgengi að nauðsynlegri 
heilbrigðisþjónustu og brýnar heilsufarslegar ástæður má finna hér að neðan.

Samanburður við löggjöf Möltu

Líkt og í þeim hluta frumvarpsins sem viðkemur sjálfræði til kynskráningar er helsta lagalega
fordæmið að 13. gr. frumvarpsins að finna í löggjöf Möltu frá 2015, Gender Identity, Gender
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Expression and Sex Characteristics Act. Í 14. grein laganna er lagt bann við inngripum til 
úthlutunar á kyni sem og við öðrum skurðaðgerðum á kynfærum barns, sé mögulegt að fresta 
þeim þar til hlutaðeigandi getur veitt upplýst samþykki. Einnig er áréttað að læknisfræðileg 
inngrip sem byggi á félagslegum þáttum og framkvæmd séu án samþykkis einstaklingsins teljist 
brot á lögunum. Löggjöf þessi þykir sú fremsta á sínu sviði í heiminum, hefur m.a. verið fagnað

19
af evrópskum réttindasamtökum trans, intersex og hinsegin fólks og lá til grundvallar þegar 
texti 13. gr. þessa frumvarps var smíðaður.

Munurinn á meðfylgjandi grein og 14. grein maltnesku löggjafarinnar er einkum tvíþættur. Í 
fyrsta lagi er meðfylgjandi grein víðtækari að því leyti að biðskyldan eftir upplýstu samþykki

17 N etzw erk In tersexua lita t (Ed.): Erste Ergebnisse der K linischen Evaluationsstudie im N etzw erk Störungen der 
G esch lechtsen tw ick lung / In tersexua lita t in Deutschland, Österreich und Schweiz Januar 2005 bis D ezem ber 2007. 
h ttp ://kastrationssp ita l.ch /pub lic /B erich t K linische Eva lua tionsstud ie .pd f; Lorenzo, A. J., Pippi Salle, J. L., Z lateska, B.,
Koyle, M. A., Bagli, D. J., & Braga, L. H. (2014). Decisional regret a fter distal hypospadias repair: S ingle institution 
prospective ana lysis o f facto rs associa ted w ith subsequent parental rem orse o r distress. The Journal o f Urology, 191, 1 5 5 8 - 
1563. do i:10.1016/j.ju ro .2013.10.036; Chertin, B., Natsheh, A., Ben-Zion, I., Prat, D., Kocherov, S., Farkas, A., & Shenfeld,
O. Z. (2013). O bjective and subjective sexual outcom es in adu lt patients a fte r hypospad ias repair perform ed in childhood. 
The Journal o f Urology, 190, 1556-1560 . do i:10.1016/j.ju ro .2012.12.104

18 Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act (2015) 
h ttp ://justiceservices.gov.m t/D ow nloadD ocum ent.aspx?app= lom & item id=12312& l=1

19 ILGA Europe: h ttps ://w w w .ilga-europe.org /resources/new s/la test-new s/m alta-ce lebrates-landm ark-gender-identity-law  
TGEU: h ttp ://tgeu.org /m alta-adopts-ground-breaking-trans-in tersex-law /
OII Europe: h ttps://oNeurope.org /m alta-gender-iden tity-gender-expression-sex-characteris tics-act-2015/
HRC: h ttps://w w w .hrc.org /b log /m a lta -passes-com prehensive-gender-iden tity-gender-expression-and-sex-charac

http://kastrationsspital.ch/public/Bericht_Klinische_Evaluationsstudie.pdf
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12312&l=1
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einskorðast ekki við skurðaðgerðir á kynfærum og inngrip til úthlutunar á kyni (þ.e. inngrip sem 
ætlað er að gera óræð ytri kynfæri ræð samkvæmt staðalmyndum um kynfæri kvenna og karla), 
heldur nær til allra óafturkræfra inngripa í kyneinkenni barna. Í bréfi til frumvarpshópsins nefnir 
Katrina Roen, prófessor í sálfræði við Háskólann í Ósló og formaður EuroPsi (evrópsks 
tengslanets um sálfélagslegar rannsóknir á intersex/DSD), að þessi víðtækari nálgun sé einn
helsti styrkleiki greinarinnar, þar sem skurðaðgerðir séu aðeins hluti af heildarmyndinni þegar
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kemur að inngripum í líkama barna. Sem dæmi má nefna að unnt er að gera varanlegar

21
breytingar á kyneinkennum með stórum steraskömmtum.

Hinn helsti munurinn á meðfylgjandi grein og maltnesku fyrirmyndinni er sá að greinin áréttar 
að félagslegar, sálfélagslegar og útlitslegar ástæður geti ekki réttlætt inngrip, en löggjöf Möltu 
tilgreinir einungis félagslegar ástæður. Útlitslegar og sálfélagslegar ástæður eru í eðli sínu 
sértækir undirflokkar af félagslegum ástæðum og hefur túlkun á maltnesku löggjöfinni tekið mið 
af því, en tíð beiting þessara ástæðna til að réttlæta inngrip gefur tilefni til að tilgreina þær 
sérstaklega. Aðlögun að útlitslegum staðalmyndum um kynfæri drengja og stúlkna er algeng 
réttlæting á óþarfa inngripum í kyneinkenni intersex barna. Er þar gjarnan byggt á rökstuðningi 
um ætlaðan félagslegan ávinning af því að falla af staðalmyndum og áhyggjum af sálfélagslegum 
skaða síðar á lífsleiðinni. Dæmi um slíkar aðgerðir eru minnkun á sníp sem er talin vera of stór 
eða aðgerðir til þess að færa þvagrás þrátt fyrir að hún virki fullvel. Þessar aðgerðir eru ekki 
nauðsynlegar út frá læknisfræðilegu sjónarhorni og geta valdið vandamálum er varðar virkni og
næmni kynfæra. Sömuleiðis eru algengt að inngrip sem fyrirhugað er að fari fram í einni aðgerð

2 2
heppnist ekki sem skyldi og reynist kalla á fjölda frekari aðgerða í æsku og á fullorðinsárum. 

Aðgengi að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu

Takmörkun á leyfilegum inngripum í líkama barna er ekki fordæmalaus, sbr. að íslensk lög 
banna limlestingu á kynfærum stúlkubarna í 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 
Löggjöf sem skilyrðir bið eftir framkvæmd ákveðinna læknisfræðilegra inngripa verður þó 
jafnframt að standa vörð um stjórnarskrárvarinn rétt einstaklingsins til heilbrigðisþjónustu. 
Undanþágunni í 1. mgr. meðfylgjandi greinar, sem heimilar að ráðist sé í varanlegar breytingar á

20 Roen, K., í bréfi dags. 31. maí 2017: „I see th is  as a s ign ificant strength o f w ha t you are proposing. I worry about 
approaches tha t focus sole ly on the surgical. The in tervention on the bodies o f children is much more com plicated than we 
realise and surgery is only part o f the p icture .“ (Ég lít á þetta sem  m ikilvæ gan styrkle ika tillögu ykkar. N álganir sem einblína á 
skurðaðgerð ir va lda m ér áhyggjum . Inngrip í líkam a barna eru m iklu flóknari en við gerum  okkur grein fy rir og skurðaðgerð ir 
eru aðe ins hluti a f he ildarm yndinni.)

21 Accord  A lliance, C linical G uide lines fo r the M anagem ent o f D isorders o f Sex Deve lopm ent in Childhood (2006), 
http://www.accordalliance.org/dsdguidelines/clinical.pdf, bls. 30-31.

22 Sjá t.d. C reighton, S. M. (2004), Long-term  outcom e o f fem in ization  surgery: the London experience. B JU  international, 
93(s3), 44-46; Skýrslu þýska sið fræ ð iráðsins (2012): http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-intersexualitaet.pdf; 
Creighton, S.M., M ichala, L., Mushtaq, I. & Yaron, M., Psychology & Sexuality (2013): Childhood surgery fo r am biguous 
genitalia: g lim pses o f practice changes o r more o f the same?, Psychology & Sexuality, DOI:
10.1080/19419899.2013.831214 og Carm ack, A., Notini, L., & Earp, B. D. (2016) Should surgery fo r hypospad ias be 
perform ed before an age o f consent? Journa l o f  Sex R esearch .
h ttps://w w w .academ ia.edu/13117940/Should  surgery fo r hypospad ias be perform ed before an age o f consent/

http://www.accordalliance.org/dsdguidelines/clinical.pdf
http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-intersexualitaet.pdf
https://www.academia.edu/13117940/Should_surgery_for_hypospadias_be_performed_before_an_age_of_consent/


kyneinkennum barns þegar brýnar heilsufarslegar ástæður krefjast þess, er því ætlað að tryggja 
aðgang barnsins að allri nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu sem ekki getur beðið þar til barnið 
getur tekið upplýstan þátt í ákvörðuninni.

Skýr skilgreining á brýnum heilsufarslegum ástæðum er lykilatriði til þess að unnt sé að beita 
reglunni. Ljóst er að allar aðstæður þar sem líf barnsins er í húfi hljóta að teljast brýnar og 
sömuleiðis aðstæður þar sem barnið líður viðvarandi sársauka sem ekki er unnt að lina nema með 
varanlegum breytingum á kyneinkennum þess. Meðferðarviðmið Accord Alliance frá 2006, sem 
unnin voru í samstarfi við Intersex-samtök Norður-Ameríku, mæla skýrt gegn skurðaðgerðum án 
upplýsts samþykkis hlutaðeigandi nema þegar um sé að ræða „yfirvofandi hættu við heilsu

23
sjúklingins“, til dæmis í tilvikum þegar opna þarf lokaða þvagrás eða fjarlægja illkynja vef. 
Yfirlýsing þriggja fyrrum landlækna Bandaríkjanna frá árinu 2017 mælir með sams konar

24
nálgun. Sambærileg viðmið er einnig að finna í nýrri rannsókn Carmack o.fl. á skurðaðgerðum

25
á getnaðarlimum barna með neðanrás (e. hypospadias). Carmack og meðhöfundar leggja til að 
einungis læknisfræðilega nauðsynleg inngrip séu framkvæmd áður en einstaklingurinn geti veitt 
upplýst samþykki. Þau skilgreina læknisfræðilega nauðsyn sem það „að varðveita eða eða 
endurvekja einfalda líkamlega virkni, svo sem getuna til að hafa þvaglát“

Dæmi um heilsufarslegar ástæður sem ekki eru sjálfkrafa brýnar eru auknar líkur á 
krabbameini í kynkirtlum. Mörg dæmi eru þess, þar á meðal hérlendis, að kynkirtlar séu 
fjarlægðir í frumbernsku vegna meintrar krabbameinshættu. Í mörgum tilvikum reynist 
krabbameinshættan engu meiri en hætta sískynja konu á brjóstakrabbameini. Þess utan getur 
kynkirtlatakan gert einstaklinginn háðan hormónagjöf ævilangt, sem veldur aukinni

27
krabbameinshættu og vegur þar með á móti meintan ávinning af kynkirtlatökunni. Nauðsynlegt 
er að kannað sé vandlega hvort heilsu barnsins sé aðsteðjandi hætta búin áður en ráðist er í
inngrip af þessu tagi. Í mörgum tilvikum er hverfandi hætta á krabbameini fyrr en við kynþroska,

28
sem gefur barninu tækifæri til að taka beinan þátt í ákvarðanatökuferlinu.

Sálfélagslegur skaði a f  ónauðsynlegum inngripum

23 Accord  A lliance, C linical G uide lines fo r the M anagem ent o f D isorders o f Sex Deve lopm ent in Childhood (2006) 
http://www.accordalliance.org/dsdguidelines/clinical.pdf

24 Elders, J., Satcher, D. og Carmona, R., R e-Think ing G enita l Surgeries on In te rsex In fants  (2017). 
http://www.palmcenter.org/wp-content/uploads/2017/06/Re-Thinking-Genital-Surgeries-1 .pdf.

25 N eðanrás eða hypospad ias  e r breytile iki þar sem op á þvagrás e r á neðanverðum  lim freka r en frem st á honum. Limurinn 
ge tur auk þess verið  ódæ m igerður að lögun.

26 Carm ack, A., Notini, L., & Earp, B. D. (2016), Should surgery fo r hypospad ias be perform ed before an age o f consent? 
Journa l o f  Sex R esearch , bls. 2 -3 . h ttp ://dx.do i.o rg /10 .1080/00224499.2015.1066745

27 Um krabbameinshættu af mismunandi greiningum á breytileika á kyneinkennum, sjá skýrslu þýska siðfræðiráðsins, bls. 46-47: 
http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-intersexualitaet.pdf
Um inngrip erlendis: https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/07/should-we-fix-intersex-children/373536/.
Um inngrip á Íslandi: http://hinsegindagar.is/leyndarmalid-intersex/

28 C lin ical G uide lines fo r the M anagem ent o f D isorders o f Sex D eve lopm ent in Childhood (2006) 
http://www.accordalliance.org/dsdguidelines/clinical.pdf
Elders, J., Satcher, D. og Carm ona, R., R e-Think ing G en ita l Surgeries on In tersex In fants  (2017). 
http://www.palmcenter.org/wp-content/uploads/2017/06/Re-Thinking-Genital-Surgeries-1 .pdf.
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Ein af helstu ástæðum sem eru bornar fyrir ónauðsynlegum inngripum á intersex börnum er sú að 
inngripin muni koma í veg fyrir vanlíðan eða sálfélagslegan skaða sem fylgi því að vera með 
ódæmigerð kyneinkenni. Nýlegar rannsóknir sýna hinsvegar að skortur sé á gögnum og 
rannsóknum sem sýna fram á raunverulega ávinning af inngripum fyrir andlega líðan intersex

29
fólks. Rannsóknir á áhrifum inngripa sýna ítrekað að mjög hátt hlutfall þeirra sem sættu 
inngripum í bernsku sé ósáttur við útkomuna og hafi orðið fyrir sálfélagslegum skaða af völdum

30
þeirra, þvert á ætlun um að fyrirbyggja skaða með inngripunum.

Þýsk könnun sem framkvæmd var af teymi heilbrigðisstarfsfólks milli 2005 og 2007 í 
Þýskalandi, Austurríki og Sviss kortlagði reynslu 439 intersex einstaklinga á víðu aldursbili, 
bæði barna og fullorðinna. 81% þeirra hafði verið sent í eina eða fleiri skurðaðgerðir vegna 
greiningar sinnar. Nærri 50% fullorðinna þátttakenda lýstu sálrænum erfiðleikum og ýmsum 
öðrum vandamálum sem tengdust líkamlegu heilbrigði þeirra og kynlífi. Tveir þriðju þeirra 
tengdu vandamálin við skurðaðgerðir og læknismeðferðir sem þau höfðu sætt. Þátttakendur á

31
barnsaldri lýstu alvarlegum röskunum, sérstaklega á fjölskyldulífi sínu og líkamlegri heilsu. 
Könnun frá 2014 á eftirsjá foreldra eftir valkvæðar aðgerðir á neðanrás sona sinna sýndi að

32
helmingur foreldra fann fyrir eftirsjá ári eftir aðgerðina og í annarri rannsókn voru aðeins 11% 
einstaklinga sem fæddust með þvagrás sem opnaðist nálægt pungi (e. proximal hypospadias) og

33
voru sendir í skurðaðgerð í bernsku sáttir við útkomu aðgerðarinnar.

Í greinargerð Juan E. Méndez, sérstaks umboðsmanns Sameinuðu þjóðanna um pyntingar og 
aðrar grimmar, ómannúðlegar eða niðurlægjandi meðferðir eða refsingar, er fjallað um inngrip í 
líkama intersex barna. Þar eru óafturkræf inngrip einnig fordæmd á þeim grundvelli að þau valdi 
intersex fólki djúpstæðum andlegum þjáningum og valdi auk þess ófrjósemi í mörgum tilvikum.
34

Í júlí 2017 gáfu þrír fyrrum landlæknar Bandaríkjanna út skýrslu um inngrip í líkama intersex 
barna. Að mati landlæknanna eru ekki til staðar fullnægjandi gögn og rannsóknir sem sýni að 
intersex börn sem ekki séu látin sæta inngripum í bernsku upplifi andlega vanlíðan af þeim 
sökum. Aðgerðirnar séu óafturkræfar og valdi intersex fólki mikilli andlegri vanlíðan og 
þjáningu og ágiskanir um kynvitund intersex fólks út frá læknisfræðilegum forsendum geti verið 
rangar og það verða alltaf hluti fólks sem mun hafa kynvitund sem fer á skjön við það kyn sem

29 Creighton, S. (2001). Surgery for intersex. Journal o f the Royal Society o f Medicine, 94(5), 218-220; Elders, J., Satcher, D. og 
Carm ona, R., R e-Think ing G enita l Surgeries on In tersex In fants  (2017). 
http://www.palmcenter.org/wp-content/uploads/2017/06/Re-Thinking-Genital-Surgeries-1 .pdf.

30 https://www.hrw.org/report/2017/07/25/i-want-be-nature-made-me/medically-unnecessary-surgeries-intersex-children-us

31 Netzwerk Intersexualitat (Ed.): Erste Ergebnisse der Klinischen Evaluationsstudie im  Netzwerk Störungen der 
Geschlechtsentwicklung/Intersexualitat in Deutschland, Österreich und Schweiz Januar 2005 bis Dezember 2007. 
http://kastrationsspital.ch/public/Bericht_Klinische_Evaluationsstudie.pdf

32 Lorenzo, A. J., Pippi Salle, J. L., Zlateska, B., Koyle, M. A., Bagli, D. J., & Braga, L. H. (2014). Decisional regret after distal 
hypospadias repair: Single institution prospective analysis of factors associated with subsequent parental remorse or distress. The 
Journal o f Urology, 191, 1558- 1563. doi:10.1016/j.juro.2013.10.036

33 Chertin, B., Natsheh, A., Ben-Zion, I., Prat, D., Kocherov, S., Farkas, A., & Shenfeld, O. Z. (2013). Objective and subjective 
sexual outcomes in adult patients after hypospadias repair performed in childhood. The Journal o f Urology, 190, 1556-1560. 
doi:10.1016/j .juro.2012.12.104

34 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf
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þeim er úhlutað við fæðingu eða með inngripum. Læknarnir leggja því til að inngrip í líkama 
intersex barna væri stöðvuð og einblínt sé á að veita foreldrum, aðstandendum og intersex fólki
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sálfræðistuðning og ráðgjöf.

Sálfélagsleg inngrip við sálfélagslegum aðstæðum
Félagslegt mótlæti getur ótvírætt haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar. Í samfélagi þar sem 
lítil meðvitund er um náttúrulegan líffræðilegan fjölbreytileika á kyneinkennum er hætt við að 
fólk með ódæmigerð kyneinkenni mæti skilningsleysi og fordómum og sé útsettara fyrir einelti 
og félagslegri útskúfun. Þessi aukna hætta getur byrjað innan veggja heimilisins, fái nánasta 
fjölskylda barnsins ekki næga fræðslu og stuðning til að geta annast barnið og myndað heilbrigð 
tengsl við það. Því er óumdeilanlega mikilvægt að framkvæmd séu viðeigandi inngrip til að 
sporna við slíkum afleiðingum. Þó er nauðsynlegt að gera greinarmun á læknisfræðilegum 
inngripum til að aðlaga líkama barnsins að væntingum samfélagsins og félagslegum inngripum 
sem miða að því að styðja barnið og fjölskyldu þess og fræða ættingja, skólastarfsfólk, 
samnemendur og aðra í umhverfi barnsins um náttúrulegan fjölbreytileika á kyneinkennum. 
Hérlend og erlend samtök intersex fólks og hinsegin fólks kalla skýrt eftir því að hætt verði að 
beita ónauðsynlegum líkamlegum inngripum til að hafa áhrif á sálfélagslega heilsu barna án 
samþykkis barnsins. Þau gera jafnframt skýra kröfu um að börn og fjölskyldur „hafi aðgang eftir 
þörfum að sálfélagslegum stuðningi og jafningjastuðningi sem ekki byggir á sjúkdómsvæðingu“.
37

Nýlegar rannsóknir og viðmið um meðferð barna með ódæmigerð kyneinkenni bera að sama 
brunni.38 Í viðmiðum Accord Alliance er t.a.m. tekið fram að

Útlitslegar aðgerðir á kynfærum eru stundum boðnar til að draga úr vanlíðan 
foreldra, en vanlíðan foreldra ætti að ávarpa beint með jafningjastuðningi og 
vandaðri geðheilbrigðisþjónustu. Með því að sjá foreldrum fyrir þessum 
stuðningi sýna teymi [heilbrigðisstarfsfólks] foreldrum og börnum þeirra

35 Elders, J., Satcher, D. og Carmona, R., R e-Think ing G enita l Surgeries on In te rsex In fants  (2017). 
http://www.palmcenter.org/wp-content/uploads/2017/06/Re-Thinking-Genital-Surgeries-1 .pdf.

36 Hum an R ights and In te rsex P eop le , ILG A-Europe og OII Europe, 2015, bls. 9 -1 4 .
h ttps ://o iieurope.org/w p-content/up loads/2016/02/H ow -to-be-a-great-in tersex-a lly-A -too lk it-fo r-N G O s-and-decis ion-m akers-D
ecem ber-2015.pdf

37 Hum an R ights and In te rsex P eop le , ILG A-Europe og OII Europe, 2015, bls. 13.
h ttps ://o iieurope.org/w p-content/up loads/2016/02/H ow -to-be-a-great-in tersex-a lly-A -too lk it-fo r-N G O s-and-decis ion-m akers-D
ecem ber-2015.pdf
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http://www.palmcenter.org/wp-content/uploads/2017/06/Re-Thinking-Genital-Surgeries-1.pdf
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2016/02/How-to-be-a-great-intersex-ally-A-toolkit-for-NGOs-and-decision-makers-December-2015.pdf
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2016/02/How-to-be-a-great-intersex-ally-A-toolkit-for-NGOs-and-decision-makers-December-2015.pdf
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2016/02/How-to-be-a-great-intersex-ally-A-toolkit-for-NGOs-and-decision-makers-December-2015.pdf
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2016/02/How-to-be-a-great-intersex-ally-A-toolkit-for-NGOs-and-decision-makers-December-2015.pdf
https://www.academia.edu/13117940/Should_surgery_for_hypospadias_be_performed_before_an_age_of_consent/
http://www.accordalliance.org/dsdguidelines/clinical.pdf


Grundvallarsjónarmiðið um að sálfélagslegum inngripum skuli beita við sálfræðilegum og 
sálfélagslegum aðstæðum er reifað skýrt í grein Carmack og meðhöfunda um meðhöndlun á 
neðanrás:

Þau rök sem beitt er í læknavísindagreinum til að réttlæta skurðaðgerðir á 
börnum við neðanrás líta framhjá því hvort viðeigandi sé að nota skurðaðgerðir 
til að ná fram sálfélagslegum markmiðum. Ef áhyggjuefnið er til dæmis að dreng 
með neðanrás verði strítt um útlit lims síns og/eða fyrir að hann pissi sitjandi ætti 
að hafa það hugfast að það er ekki limur drengsins sem er „vandamálið“ sem þarf 
að „laga“, heldur einstaklingarnir sem stríða honum. Eins og Dreger (2006) 
kjarnaði svo skýrt: „Hvað á að gera við eineltisgerendur? Laga þ á “ (bls. 79, 
leturbreyting er upprunaleg). Að þessu leyti byggir ráðleggingin um að 
framkvæma aðgerðir við neðanrás til að forðast félagslega útskúfun á rangri 
greiningu á uppruna vandamálsins. Frekar en að breyta líkömum barna með 
skurðaðgerðum til að laga þá að vafasömum félagslegum normum ættum við að 
vinna að því að breyta skaðlegum félagslegum viðhorfum og hefðum sem skapa 
slíka sálfélagslega þjáningu. Ágætis byrjun væri að kenna börnum að sýna þeim 
sem líta öðruvísi út meiri samkennd og viðurkenningu og draga þau sem stríða 
og leggja í einelti til aukinnar ábyrgðar ... E f drengurinn verður síðar meir fyrir 
sálfélagslegum vandræðum vegna neðanrásarinnar og vill aðstoð við að takast á 
við þær má ávarpa þær með síður ífarandi (e. invasive) og síður áhættusömum 
sálfélagslegum inngripum. Auk sálfélagslegrar ráðgjafar geta jafningjahópar 
gegnt lykilhlutverki um að sjá einstaklingum með breytileika á kynfærum fyrir 
andlegum stuðningi og upplýsingum.

Mikilvægi stuðnings og upplýsingagjafar
Upplýsingagjöf til foreldra er mikið ábyrgðarhlutverk og getur framsetning upplýsinga haft 
afdrifarík áhrif á ákvarðanatöku foreldra. Rannsókn sem framkvæmd var í Zurich 2013 sýnir 
glöggt hve áhrifin geta verið mikil. Notast var við tvö myndbönd til að upplýsa þáttakendur um 
hvað ódæmigerð kyneinkenni væru. Annað myndbandið var byggt á upplýsingum sem settar 
voru fram af lækni og einblíndu á læknisfræðilega greiningu (e. medicalised) en hitt myndbandið 
byggði á upplýsingum sem settar voru fram af sálfræðingi og drógu úr áherslu á læknisfræðilega 
greiningu (e. demedicalised). Mikill munur var á ákvarðanatöku eftir upplýsingagjöf: 66% þeirra 
sem horfðu eingöngu á læknisfræðilega myndbandið voru fylgjandi því að framkvæma
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normgerandi inngrip á móti 23% þeirra sem horfðu á myndbandið með upplýsingum 
sálfræðingsins.

Rannsóknir sýna að mikill skortur er á sálfélagslegum stuðningi fyrir fólk með ódæmigerð 
kyneinkenni. Í þýskri rannsókn frá 2015 kom í ljós að af þeim foreldrum sem töldu sig þurfa 
sálfræðilega aðstoð voru eingöngu 22,7% foreldra sem fengu þá aðstoð sem þau þurftu. Aðrir 
foreldrar fengu hluta þeirra aðstoðar sem þau töldu sig þurfa (25%) en yfir helmingur foreldra 
(52,3%) fékk enga sálfræðiaðstoð.4 2

Takmörkuð vitneskja er um stöðuna hérlendis, en þó hefur íslensk móðir komið fram í 
fjölmiðlum og rætt skort á sálfræðiaðstoð: Þrátt fyrir að móðir barnsins tali um að barnið sé 
heilbrigt hefur verið ákveðið að barnið sæti minnst fjórum aðgerðum fyrir 5 ára aldur.

Hann fæddist með flóknar samsetningar litninga. Bæði XY sem karlmenn eru 
með, en líka XO sem aðeins konur eru með. Í gær fékk ég það samt á hreint að 
hann er alveg 100% strákur en hann þarf samt að fara í margar aðgerðir á 
næstunni. Að minnsta kosti fjórar fram að fimm ára aldri ...
Ég átti að fá áfallahjálp þegar hann fæddist en það gerðist aldrei. Svo var mér 
boðið að fara aftur núna um daginn. Það er bara svo erfitt fyrir mig að ná utan 
um þetta allt, meira að segja læknarnir eiga erfitt með það. En ég er þakklát

43
fyrir hvað hann er heilbrigður og fallegur og æðislegur.

Af nýlegum rannsóknum að dæma er því skortur á gögnum sem sýna fram á raunverulega 
ávinning slíkra inngripa fyrir andlega heilsu þeirra sem sæta þeim. Líkt og bandarísku fyrrum 
landlæknarnir segja:

... börn ... reiða sig á fullorðna til að taka ákvarðanir með hagsmuni þeirra að 
leiðarljósi og þetta ætti að þýða eitt: Þegar einstaklingur fæðist með 
ódæmigerð kynfæri sem ekki stafar líkamleg hætta af ætti meðferð ekki að 
byggjast á skurðaðgerðum heldur á sálfélagslegum stuðningi og fræðslu fyrir 
fjölskylduna og barnið. Útlitslegar aðgerðir á kynfærum ættu að bíða þar til 
börnin eru nógu gömul til að tjá skoðun sína á því hvort þau vilji undirgangast 
þær. Þau sem eru eiðsvarin eða bundin af samvisku sinni til að „vinna ekki 
mein“ ættu að virða þá einföldu staðreynd að fram til þessa skjóta rannsóknir
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ekki stoðum undir framkvæmd útlitslegra aðgerða á kynfærum ungbarna.

41 Streuli, J., Vayena, E., Cavicchia-Balmer, Y. og Huber, J. (2013). Shaping Parents: Impact of Contrasting Professional 
Counseling on Parents' Decision Making for Children with Disorders of Sex Development. The Journal o f Sexual Medicine 10. 
10.1111/jsm.12214.
42 Bennecke, E., Werner-Rosen, K., Thyen, U., Kleinemeier, E., Lux, A., Jurgensen, M., Gruters, A. og Köhler, B. (2015). Subjective 
need for psychological support (PsySupp) in parents o f children and adolescents with disorders of sex development (DSD). 
European Journal o f Pediatrics 174. 10.1007/s00431 -015-2530-8.
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Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á andlegri líðan intersex fólks sýna fram á að inngrip hafi í 
flestum tilfellum alvarleg neikvæð áhrif og valdi mikilli vanlíðan og þjáningu þeirra sem þeirra 
sæta. Stærstan hluta slíkra inngripa er ekki hægt að réttlæta út frá læknisfræðilegum og 
siðferðislegum sjónarmiðum á grundvelli þeirra rannsókna sem eru til staðar. Með því að binda 
enda á framkvæmd inngripa sem ekki eru nauðsynleg fyrir líkamlega heilsu einstaklingsins áður 
en hann getur veitt upplýst samþykki má koma í veg fyrir varanlegar andlegar og líkamlegar 
afleiðingar ónauðsynlegra inngripa í líkama barna.

http://www.palmcenter.org/wp-content/uploads/2017/06/Re-Thinking-Genital-Surgeries-1 .pdf.
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Um einstakar greinar:

Í 1. mgr. greinarinnar er sett fram sú meginregla að ekki skuli gera varanlegar breytingar á 
kynfærum, kynkirtlum eða öðrum kyneinkennum barna ef mögulegt er að fresta þeim þar til 
barnið getur veitt upplýst samþykki sitt fyrir meðferðinni. Reglan er sérstaklega mikilvæg í 
tilviki intersex barna, þ.e. þegar kyneinkenni barns falla ekki að læknisfræðilegum 
skilgreiningum á kvenkyni eða karlkyni. Reglan miðar þá að því að tryggja að ekki séu gerðar 
óafturkræfar breytingar á kyneinkennum barnsins fyrr en skýrar liggur fyrir hver þróun 
kynvitundar þess verður og það getur sjálft látið í ljós vilja sinn. Þrátt fyrir meginregluna eru 
slíkar meðferðir að sjálfsögðu heimilar ef brýnar heilsufarslegar áðstæður krefjast, en ítarlega er 
fjallað um slíkar ástæður í VIII. kafla greinargerðar þessarar.

Um þessar meðferðir er nánar fjallað í 2. mgr. Segir þar að forsjáraðilar skuli veita samþykki 
sitt og jafnframt er mælt fyrir um að þeim skuli veittar þær upplýsingar sem frá greinir í 3. mgr. 
12. gr. Skilyrt er að forsjáraðilum skuli boðið að ráðfæra sig við sérfróðan aðila um nauðsyn 
aðgerðarinnar, annan en þann sem framkvæmir hana. Ennfremur er áréttað að börn og foreldrar 
skuli njóta ráðgjafar og stuðnings frá teymi Barna- og unglingageðdeildar um kynama og 
ódæmigerð kyneinkenni, sbr. 15. gr.

Friðhelgi kyneinkenna er einnig vernduð fyrir aðgerðum á félagslegum, sálfélagslegum og 
útlitslegum forsendum. Hvers konar aðgerð á kyneinkennum sem veldur á þeim varanlegum 
breytingum og bregst ekki við brýnum heilsufarslegum ástæðum er því óheimil nema með 
upplýstu samþykki. Slík aðgerð verður ekki framkvæmd löglega nema að einstaklingurinn sem á 
í hlut sé fær um að veita slíkt samþykki.

Í 3. mgr. 13. gr. er nánar fjallað um skilyrði fyrir aðgerðum til að breyta kyneinkennum barna 
öðrum en þeim sem gerðar eru vegna brýnna heilsufarlegra ástæðna. Skal ákvörðun um þær tekin 
með hagsmuni barnsins að leiðarljósi og vera í samræmi við vilja þess og þróun kynvitundar. 
Samþykki forsjáraðila er áskilið og einnig samþykki sérfræðinefndar skv. 4. gr. Með 
síðastnefnda skilyrðinu er leitast við að tryggja að óháðir sérfræðingar komi að ákvarðanatökunni 
og gæti réttar barnsins. Er það lagt í hendur nefndarinnar að kanna viðhorf barnsins til 
fyrirhugaðrar breytingar og meta þroska þess og færni til að taka ákvörðunina. Hér eiga við sömu 
sjónarmið og rakin eru í athugasemdum við 10. gr. að erfiðleikastig ákvörðunar, afleiðingar 
hennar og aldur og þroski barnsins ættu að ráða því hvort barnið telst geta veitt upplýst 
samþykki.

Ákvæði 4. mgr. greinarinnar beinist að börnum sem komin eru að kynþroska og upplifa 
kynama. Í tilvikum þeirra eru stundum gefnir GnRH analógar, svokallaðir hormónablokkerar, til 
að stöðva kynþroska fram til þess tíma að börnin eru nógu gömul til að geta gengist undir 
hormónameðferð sem lið í kynleiðréttingarferli. Áhrif þessara lyfja á líkamlegan þroska verða 
ekki varanleg og því heldur kynþroski áfram með eðlilegum hætti þegar töku þeirra er hætt. Eins 
og við aðrar læknismeðferðir þarf samþykki forsjáraðila til að barn geti gengist undir þessa 
meðferð. Neiti forsjáraðilar, annar eða báðir, að veita barni sem óskar eftir slíkri meðferð heimild



til að undirgangast hana á barnið þess kost að leita samþykkis sérfræðinefndar skv. 4. gr. Metur 
nefndin aðstæður barnsins og afstöðu þess og getur veitt því heimild til að fresta kynþroska 
sínum með hormónablokkerum. Mikilvægt er að meðferðin hefjist á réttu þroskaskeiði barnsins 
en þannig er komið í veg fyrir að það þurfi að ganga í gegnum tvö kynþroskaskeið. Meðferðin 
gefur barninu tíma til að þroska kynvitund sína og taka upplýsta ákvörðun um næstu skref.

Mikilvægt er að upplýsingar liggi fyrir um inngrip þau sem 13. gr. fjallar um. Felur 5. mgr. því 
í sér að læknar sem þær gera haldi um þær skrá og veiti landlækni árlega upplýsingar um fjölda 
og eðli þeirra og aldur þeirra sem þær undirgangast.


