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En frikännande dom i Högsta
Domstolen för några år sedan
blev upptakten till en intensiv
debatt såväl i dagspress som i
Läkartidningen. En palestinsk
läkare utan svensk legitimation
hade under ohygieniska former
och utan bedövning omskurit
sex bosniska pojkar i åldrarna
1,5 till 7 år. Fyra av dem fick va-
riga infektioner. 

Många upprördes över att HD inte
tyckte sig kunna uttala sig om huruvida
de obedövade barnen hade utsatts för
stor smärta under och efter ingreppet.
HD bedömde att den »sociala adekvan-
sen», dvs hänsynen till sedvänja, vägde
tyngre än den uppkomna smärtan. In-
greppet bedömdes därför som »ringa
misshandel».

Komplikationsfrekvensen
Omskärelse i nyföddhetsperioden el-

ler senare i barnaåren av etniska, rituella,
religiösa eller rutinmässiga skäl har av
många ansetts som ett litet och riskfritt
ingrepp. Dock har under senare år flera
internationella studier visat på en kom-
plikationsfrekvens på upp emot 10 pro-
cent. Många anser att det sker en under-
rapportering av antalet komplikationer. 

Även i Sverige har grava komplika-
tioner efter omskärelse rapporterats. En
tvååring fick en svår hjärnskada i sam-
band med anestesi; en läkare fråntogs
legitimationen efter ett synnerligen
oskickligt utfört ingrepp; en treåring
dog nyligen i samband med omskärelse,

utredning pågår. I ett fall, en autistisk
åttaåring, gjordes ingreppet utan den
ena vårdnadshavarens tillstånd. Listan
kan göras längre, mörkertalet är troli-
gen stort. 

Litteratur och erfarenheter
Vi har försökt att sätta oss in i detta

komplicerade ämne genom en omfat-
tande genomgång av den delvis mycket
motsägelsefulla litteraturen med inslag
av oförsonlighet, och genom intervjuer
av religiösa ledare. Vi har själva i tjäns-
ten utfört omskärelser (LO), eller under
arbete i Etiopien upplevt ett stort antal
barn med postoperativa komplikatio-
ner, och i Sverige bevittnat ett antal in-
grepp i lokalanestesi på vårdcentral,
och utan anestesi i judiska hem utförda
av en s k mohel (YH). Vi har också fått
synpunkter från många kirurg-, pedia-
triker- och andra kolleger.

Ett övergrepp i det fördolda
Successivt har vuxit fram en stark

övertygelse om att vi här har att göra
med ett övergrepp. Det försiggår till
viss del i det fördolda och utövas mot
barn som inte tillfrågas och som inte
kan försvara sig. Tio år efter tillkomsten
av FNs deklaration om Barnets rättig-
heter har tiden kommit att öppet disku-
tera den rituella omskärelsen och att ar-
beta för att den så småningom avföres
och till exempel ersätts med någon form
av icke kirurgisk, symbolisk åtgärd. 

Under alla förhållanden borde in-
greppet kunna uppskjutas till dess att
gossen nått en ålder där han själv kan
bestämma.

Bakgrund och omfattning
Omskärelse görs av rituella-religiö-

sa skäl (judar och muslimer), av tradi-
tionella skäl (mest i afrikanska samhäl-
len) och rutinmässigt neonatalt (mest
USA). Vi bortser här ifrån omskärelse
på medicinsk indikation för fimosis.

Ursprunget går tillbaka säkerligen
5 000 år till det gamla Egypten, varifrån
sedvänjan spred sig norrut och runt Me-
delhavet. Det är osäkert om ingreppet
gjordes för renlighets skull, om det hade
fertilitetsanknytning eller om det enbart
var en rituell företeelse. 

Omskärelse var sålunda väl känd
långt innan Abraham, 99 år gammal,
omskar sig själv, sina söner och hela sitt
manliga hus efter en uppenbarelse från
Gud och för att etablera ett förbund med
Gud. Det är till denna händelse, som
den judiska och muslimska omskärel-
sen leder sitt ursprung och som fått en
stor religiös och etnisk identitetsbety-
delse.

Judendom och islam
Medan den judiska omskärelsen

bara omfattar kanske 100 000 gossar år-
ligen och i Sverige omkring 100, har
försvaret för ingreppet varit mycket
starkare artikulerat än i den muslimska
sfären, där totalt kanske 12 miljoner
omskärelser görs och i Sverige omkring
3 000 per år. Även här leder den sitt ur-
sprung till Abrahams son Ismael, men
finns inte nämnd i Koranen och är där-
med inget påbud men en starkt uppe-
hållen sedvänja. I Afrika söder om Sa-
hara torde ett 10-tal miljoner ingrepp
göras årligen.

I USA utförs drygt 1 miljon neona-
tala, rutinmässiga omskärelser årligen.
Ursprungligen, under den Viktorianska
eran, som bot eller profylax mot onani,
senare med indikationstillägg av ett
mycket stort antal och starkt varierande
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’’ Det är inte längre accep-
tabelt att detta smärtsam-
ma, medicinskt omotivera-
de och icke ofarliga in-
grepp får fortgå som hittills
i vårt land som underteck-
nat FNs konvention om
barnets rättigheter.

Det vore ett tecken på
styrka och pediatrisk em-
pati om religiösa ledare
toge initiativ till att omfor-
ma omskärelsen till en en-
bart symbolisk handling,
men med bibehållande av
övrigt ceremoniel.’’



LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  21  •  2000 2641

DEBATT DEBATT DEBATT DEBATT DEBAT
åkommor. Genomgång av litteraturen
visar en brokig karta av slutsatser om
ingreppets medicinska för- och nackde-
lar, ofta baserade på förutfattad mening. 

Seriösa studier visar emellertid inga
eller endast marginella fördelar av in-
greppet, vilka måste balanseras mot de
komplikationer (blödningar, infektio-
ner, meatusskador m m) som det med-
för även i vana händer, dessutom betyd-
ligt vanligare när ingreppet utförs som
»köksbordskirurgi». 

Minskad fr ekvens i USA
Från en frekvenstopp i USAför ett

30-tal år sedan på 90 procent har siffran
nu sjunkit till ca 60 procent, mycket tack
vare bestämda uttalanden från i första
hand American Academy of Pediatrics,
som konstaterar att föreliggande data
»are not sufficient to recommend rou-
tine neonatal circumcision», och vidare
att »the procedure is not essential to the
child’s current well-being».

Preputiet, som är en integrerad nor-
mal del av yttre genitalia hos primater,
skall skydda ollonet och meatusmyn-
ningen under de första åren. Det har
möjligen även en immunologisk funk-
tion och innehåller dessutom fina neuro-
receptorer . 

Människan skapades som »Guds av-
bild» och torde därmed inte behöva för-
bättras ytterligare, en punkt som vållat
teologisk huvudbry när man förordar
omskärelse. 

Det är onekligen en egendomlig tan-
ke att just denna bit av kroppens anato-
mi skulle kunna avvaras – i en religion
från en veckas ålder och i en annan från
flera år senare – och utgöra ett religiöst
offer och ett tecken på ett gudomligt
förbund.

Spädbarn upplever smärta
I icke initierade kretsar har hävdats

att spädbarn under de första veckorna
inte skulle uppleva smärta som ett li-
dande, och i vilket fall inte ha något
minne av smärtupplevelsen. Senare tids
forskning har dock övertygande visat
att så inte är fallet, och att omskurna vi-
sade starkare smärtreaktioner och hög-
re smärtscore än oomskurna vid senare
smärtstimuli, t ex vaccinationer. Hos för
tidigt födda barn är smärtupplevelsen
sannolikt ännu starkare.

Samtidigt måste understrykas att
smärtlindring i form av lokalanestesi
eller rent av narkos inte löser problemet.
Som antyddes ovan har olyckor inträf-
fat på grund av själva anestesin. Och av
ett ingrepp av detta slag, som inte har
någon medicinsk relevans, måste krä-

vas 0 procents komplikationer och 0
procents dödlighet. 

FNs barnkonvention
I FNs konvention om barnets rättig-

heter fastslås att barnets bästa skall
komma i första rummet,att alla lagstift-
ningsåtgärder skall vidtas för att skydda
barnet mot alla former av fysiskt eller
psykiskt våld, skada eller övergrepp,
samt att konventionsstaterna skall vidta
alla effektiva och lämpliga åtgärder i
syfte att avskaffa traditionella sedvän-
jor som är skadliga för barns hälsa.

Vi kan inte se annat än att rituell
omskärelse av pojkar strider mot kon-
ventionen i de citerade avsnitten, och vi
vill hävda att de religiösa eller traditio-
nella skäl som må ha funnits för flera tu-
sen år sedan, och som än i dag uppen-
barligen av en del betraktas som »icke
förhandlingsbara», måste kunna utsät-
tas för kritisk granskning och omvär-
dering av såväl religiösa auktoriteter
som av en upplyst allmänhet. 

Gör om till symbolisk handling 
Det vore ett tecken på styrka och pe-

diatrisk empati om religiösa ledare toge
initiativ till att omforma omskärelsen
till en enbart symbolisk handling, men
med bibehållande av övrigt ceremoniel. 

I själva verket har en sådan »symbo-
lisk omskärelse» börjat praktiseras i
vissa kretsar, i likhet med vad som är
fallet med kvinnlig omskärelse. Sådana
initiativ skulle kunna bilda utgångs-
punkten för en attitydförändring, som
dock givetvis inte kan åstadkommas på
kort sikt. 

Några minimikra v 
I avvaktan på en sådan välkommen

attitydförändring måste som ett mini-
mum krävas att: 

– legala riktlinjer och vägledning
utarbetas för domstolsväsendet och
hälsovården,

– Socialstyrelsen utarbetar en upp-
lysande, balanserad informationsskrift
avsedd för personal vid BB, BVC och
skolhälsovården,

– omskärelse liksom all annan kirur-
gisk verksamhet måste utövas av därtill
utbildad personal och ske under ade-
kvata hygieniska förhållanden och med
adekvat smärtlindring. Sk köksbords-
kirurgi måste bli straffbar.

Det är inte längre acceptabelt att
detta smärtsamma, medicinskt omoti-
verade och icke ofarliga ingrepp får
fortgå som hittills i vårt land som un-
dertecknat FNs konvention om barnets
rättigheter.•

Fibr omyalgi 
– sannolikt 
ett resultat 
av långvarigt
stressyndrom
Tore Leonhardt försöker i

detta nummer av Läkartidning -
en (sidorna 2618-24) beskriva
sjukdomen fibr omyalgi i ett
historiskt perspektiv. Jag delar
ej författar ens subjektiva upp-
fattning att diagnosen fibr o-
myalgi skulle vara uttryck f ör
ett behov hos både läkare och
patienter. Även om denna dia-
gnos ej funnits så länge i tradi-
tionell medicin – och också varit
svår att förstå – har den som
alla andra diagnoser sitt fulla
berättigande. 

Leonhardts artikel är mycket lång,
och innefattar ett försök till analys av
sjukdomen fibromyalgi i ett historiskt,
biologiskt, psykosocialt och samhälls-
orienterande perspektiv. På grund av
denna mångfald av faktorer förefaller
den för mig som ytlig och blir i vissa
stycken osaklig (exempelvis då det gäl-
ler kriterierna och att få patienterna att
»leva med sina kroniska besvär»). 

En annan tråkig aspekt är det sätt på
vilket artikeln är skriven. Den innehål-
ler en del både för patienter och läkar-
kolleger kränkande och dessutom fel-
aktigt grundade påståenden/uttryck
(»kvinnor får ge uttryck för sina känslor
på ett tydligare sätt än män. Det anses
legitimt att de registrerar och verbalise-
rar t ex smärtupplevelser» !!!, »Diagno-
sen är skapad som ett behov hos läkare
och patient att ge namn …»). 

När jag läser artikeln får jag en käns-
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