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Omskärelse av pojkar
Gäller för: VO öppenvård norra, VO öppenvård sydvästra, VO öppenvård södra, VO öppenvård
västra, VO öppenvård östra

Landstinget i Värmland beslutade 2011 att omskärelse på icke medicinska grunder ej ska utföras
inom den offentliga vården.
När vi får frågan på BVC ska vi informera om lagen samt verka för att pojken får bestämma själv när
han blir vuxen nog. Om föräldrarna ändå vill få ingreppet utfört hänvisas i första hand till:

Läkarhuset, Odenplan i Stockholm.
Tfn 08 – 587 102 70
http://barnkirurgen.se/
Läkarhuset Odenplan omskär pojkar som är yngre än tre månader eller väger mer än 15 kg (ca 2
år).
På barn yngre än 3 månader görs omskärelsen med lokalbedövning och kostar 3000 kr.
På barn som väger mer än 15 kg (ca 2 år) görs omskärelsen med narkos och kostar 6000 kr.

Vi kan rekommendera dem eftersom vi vet att de har god kompetens och stor vana vid ingreppet.
På Region Örebro län finns föräldrainformation på flera olika språk.

Lag om omskärelse på icke medicinska grunder
Lagen (2001:499) säger att omskärelse av pojkar bara får göras av en legitimerad läkare eller av
någon som fått särskilt tillstånd av socialstyrelsen. O någon annan gör en omskärelse, kan denna
person straffas för det.
Läkaren ska innan omskärelsen gå föräldrarna information om vad begreppet innebär. Har pojken två
föräldrar måste båda vilja att omskärelsen görs.
Läkaren ska också ta reda på pojkens inställning och vilja om han är gammal och mogen nog för att
kunna fe uttryck för detta. En pojke får inte omskäras om han visar att han inte vill det.
Pojken ska få smärtlindring. Det ska vara lika rent som vid andra operationer och samma regler
gäller.
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