
bedömningen skall ses i sin helhet är det rimligt att detta får
konsekvenser vad gäller yrkesexponering. 

Här bör därför åtgärder intensifieras för att reducera expo-
neringen för magnetfält generellt. Detta görs bäst genom en
ordentlig kartläggning av våra arbetsplatser. När källorna till
magnetfält är identifierade bör åtgärder vidtas i enlighet med
försiktighetsprincipen för att om möjligt på ett kostnadseffek-
tivt sätt reducera exponeringen. Detta är också i linje med och
aktualiserar de krav LO förde fram för ett antal år sedan avse-
ende magnetfält på jobbet. 

Kartläggningen av dagens magnetfältsexponering bör gö-
ras genom samarbete mellan forskare och företagshälsovår-
den, och en dokumentation bör tas fram för att underlätta
framtida studier av effekter av yrkesmässig exponering och
eventuella arbetsskadeanmälningar. 
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Föreskrifter och allmänna råd 
om omskärelse av pojkar
Socialstyrelsen har givit ut föreskrifter och allmän-
na råd om sådan omskärelse av pojkar som inte
utförs av medicinska skäl. Syftet är att säkerställa
att berörda pojkar omskärs av personer som har
tillräcklig kompetens samt att pojkarna ska få god
och säker smärtlindring. 

❙ ❙ På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen utfärdat före-
skrifter och allmänna råd till den lag om omskärelse av poj-
kar som riksdagen beslutade den 1 juni i år. Lagen och Soci-
alstyrelsens föreskrifter avser sådan omskärelse som inte ut-
förs av medicinska skäl och började gälla den 1 oktober.

Syftet är att säkerställa att de berörda pojkarna omskärs av
personer som har tillräcklig kompetens. Genom den nya la-
gen försöker lagstiftaren skapa garantier för att läkare och
personer med särskilt tillstånd av Socialstyrelsen ska komma
att utföra ingreppen under betryggande former.

Riksdagen har beslutat att den som inte är läkare kan få till-
stånd efter ansökan till Socialstyrelsen att omskära pojkar upp
till två månaders ålder. Smärtlindring i samband med omskä-
relse blir obligatorisk och ska ombesörjas av läkare eller sjuk-
sköterska.

Vad föreskrifterna säger
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utfärda före-
skrifter om vilken kompetens som krävs för att få tillstånd att
utföra omskärelse, om smärtlindringen och hur ingreppet i
övrigt ska utföras samt om informationsskyldigheten till poj-
ken/vårdnadshavaren;
– Den som inte är läkare kan få tillstånd att omskära pojkar

upp till två månaders ålder. Den sökande skall ha de kun-
skaper som krävs för att kunna utföra omskärelse på ett sätt
som motsvarar vad som inom hälso- och sjukvården be-
tecknas som vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessutom
kräver lagen att personen föreslagits av ett trossamfund där
omskärelse ingår som en del i en religiös tradition. De per-
soner som kommer att bli aktuella för tillstånd, trots att de
inte är läkare, är ett litet antal personer med särskild utbild-
ning och erfarenhet inom området.

– Smärtlindring i samband med omskärelse blir obligatorisk.
Socialstyrelsen betonar att det för riskminimeringen är vik-
tigt med en avvägning mellan lagens krav på smärtlindring
och det faktum att bedövning/narkos i sig är en riskfaktor
och kan medföra smärta och annat obehag när den ges.

– Ingreppet ska utföras med en kirurgisk metod som anses
vara förenlig med kravet på vetenskap och beprövad erfa-
renhet. Motsvarande gäller hygienen vid ingreppet.

– Information ska lämnas till pojken och hans vårdnadshava-
re av den som ska utföra ingreppet eller av en medicinskt
kunnig person. Socialstyrelsen understryker att informatio-
nen måste vara tydlig och lämnas i god tid så att de berörda
hinner ta ställning. Informationen till pojken bör ges av en
person som har kunskap om och erfarenhet av att samtala
med barn i motsvarande ålder. 

Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:14) om
omskärelse av pojkar finns på Socialstyrelsens webbplats:
www.sos.se Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar finns
på webbadress: www.lagrummet.gov.se


