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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Pojk-/manlig omskärelse är bland de äldsta och vanligaste kirurgiska ingreppen. I 

både sjuksköterskeprogrammets grundutbildning och specialistutbildning är undervisningen 

begränsad kring ämnet pojk-/manlig omskärelse. Kunskapsbrist kan leda till ett sämre 

bemötande och omhändertagande av denna patientgrupp.  

 

Syfte: Syftet var att via en systematisk litteraturstudie beskriva pojk-/manlig omskärelse 

utifrån Imogene Kings systemteori. 

 

Metod: Kvalitetsgranskning utfördes med kvalitetsgranskningsramverk och därefter 

extraherades relevant data ur artiklarna. Sammanställningen av evidensen skedde via en 

narrativ syntes. Den bidrog även till fyra teman för pojk-/manlig omskärelse. Totalt 

inkluderades 16 vetenskapliga artiklar. 

 

Resultat: Med systemteorins fyra koncept, kommunikation, interaktion, perception och 

transaktion, kan sjuksköterskan förmedla evidensbaserad information. Sjuksköterskan ska 

kunna bemöta och informera kring pre- och postoperativa åtgärder vid omskärelse. Eftersom 

manlig omskärelse kan resultera i ett ökat sexuellt riskbeteende är det viktigt med 

sexualrådgivning där även patienten/vårdnadshavarna har möjlighet att ställa frågor. 

Patienter/vårdnadshavare kan uppleva oro inför omskärelsen, vilket sjuksköterskan måste 

bemöta på ett empatiskt sätt. Sjuksköterskan måste ha förståelse för att omvärldsuppfattningar 

och värderingar kan se olika ut och ta hänsyn till detta vid bemötande av 

patienten/vårdnadshavaren. För att bemöta en patient/vårdnadshavares frågor om omskärelse 

på bästa sätt krävs att mötet sker under jämlika förhållanden.  

 

Slutsats: Sjuksköterskans arbetsuppgift är att förmedla evidensbaserad information, 

utbildning och rådgivning, vilka kan förmedlas till patient/vårdnadshavare enligt 

systemteorins fyra koncept. Detta bör göras så att patienten och vårdnadshavare skall få så bra 

förutsättningar som möjligt att fatta beslut om att genomgå en pojkomskärelse eller ej.  

 
Nyckelord: Omskärelse av pojkar och män, information, bemötande, systemteori 
 



 

ABSTRACT 
 
Background: Boy-/male circumcision is among the oldest and most common surgical 

procedures. In both the basic nursing education program and specialist nursing education 

program, teaching is limited on the subject of boy/male circumcision. A lack of knowledge 

can lead to poorer treatment and caretaking of this patient group. 

Purpose: The aim is to describe boy/male circumcision through a systematic literature review 

based on Imogene King’s system theory. 

Method: Quality check-up was carried out with quality review framework and afterwards 

relevant data was extracted from the articles. The compilation of the evidence took place 

through the narrative synthesis. It also contributed to four themes for boy/male circumcision. 

A total of 16 scientific articles were included. 

Result: With the four concepts, communication, interaction, perception and transaction, the 

nurse can provide evidence-based information. The nurse should be able to meet and inform 

about pre- and postoperative measures in circumcision. Since male circumcision can result in 

increased sexual risk behavior, sexual counseling is important where the patient/guardians 

also have the opportunity to ask questions. Patients/guardians may experience anxiety before 

circumcision, which the nurse has to deal with empathically. The nurse must understand that 

world perception and values may look different, and take into account this when dealing with 

the patient/guardian. In order to respond best to a patient/guardian's question about 

circumcision, the meeting is required under equal conditions. 

Conclusion: The Nurse's task is to provide evidence-based information, education and 

counseling, which can be conveyed to the patient/guardian according to the four concepts of 

the system theory. This should be done so that the patient and guardian are given the best 

possible conditions to decide whether or not to undergo a circumcision. 

Keywords: Circumcision of boys and men, information, treatment, system theory 
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BAKGRUND 

Professionens roll 

Det arbetet en sjuksköterska utför måste vara evidensbaserat. Detta gäller all hälso-och 

sjukvård som bedrivs. Verksamheten och sjuksköterskans arbete ska baseras på forskning 

inom såväl det medicinska fältet som inom omvårdnadsområdet (Bathsevani, Slotz & 

Willman, 2011). Det finns få studier om hälso- och sjukvårdpersonalens kunskap, tro och 

attityder kring manlig omskärelse (Brito, Luna & Bailey, 2010). Enligt Brito och medarbetare 

(2010) råder en kunskapsbrist kring manlig omskärelse hos hälso- och sjukvårdpersonalen. Då 

barnhälsovården får frågor om pojkomskärelse så skall sjuksköterskan kunna informera kring 

bland annat vem som får utföra ingreppet, hur ingreppet går till, vilka komplikationsrisker det 

finns, vad lagen säger om ingreppet och vad ingreppet kostar (Werner, 2014).  

 

Aktuell forskning och beprövad erfarenhet av pojk-/manlig omskärelse 

Det uppskattas att cirka 30 % av alla världens män är omskurna (Al Qahtani, Abu-Salem & 

Pal, 2014; Bazmamoun, Ghorbanpour & Moussvi-Bahar, 2008). Manlig omskärelse är ett av 

världens vanligaste och äldsta kirurgiska ingrepp (Daves, Afshar, Braga & Anderson, 2018). 

Sedan 2335-2181 före Kristus finns dokumenterade bevis på manlig omskärelse. På egyptiska 

reliefer visas manlig omskärelse som utförs på stående vuxna män. Sedan omkring 2000 före 

Kristus finns riten även bland judar (Auvert et al., 2005).  

 

I Skandinavien utförs cirka 7000 omskärelser per år (Edler, Axelsson, Barker, Lie & 

Naumburg, 2016). I Sverige kom lagen om omskärelse av pojkar år 2001. Sedan dess har det 

varit lagligt att utföra medicinska omskärelser på pojkar (SFS, 2001:499). Inför en operation 

är det viktigt att tillförsäkra barnets säkerhet och detta för att minska barnets och familjens 

oro. Preoperativa förberedelser kan utgå via standardiserad information. Det viktigaste är att 

anpassa informationen till barnet, familjen och även till det specifika tillfället. Alla 

preoperativa förberedelser ska anpassas till barnets utvecklingsnivå och ålder. Föräldrarna ska 

få information både skriftligt och muntligt om barnets operation (Hallström, 2015a). Vid 

ingreppet opereras förhuden bort av läkare eller en annan kompetent utförare som har ett 

godkännande av någon medicinsk myndighet exempelvis Socialstyrelsen. Ett godkännande av 

den omyndiga pojkens båda vårdnadshavare krävs för att genomföra en medicinsk 

omskärelse. Ifall barnet är stort nog att förstå informationen så skall pojken få åldersanpassad 
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information och pojkens vilja skall respekteras. Omskärelse skall utföras av legitimerade 

läkare eller annan kompetent person och skall alltid utföras under smärtlindring (SFS, 

2001:499). År 2007 framkom det att många omskärelser utfördes i hemmiljö, även i Sverige, 

under osterila omständigheter, av privatpersoner och utan smärtlindring (Riksförbundet för 

sexuell upplysning [RFSU], 2011). 

 

Fördelarna och komplikationerna med pojk-/manlig omskärelse 

Fördelarna med ingreppet är att det minskar risken för att drabbas av ett antal sjukdomar. Det 

gäller exempelvis Humant Immunbrist-virus (HIV) (Dave et al., 2018; Kilmarx et al., 2007), 

Humant Papillomvirus (HPV) (Dave et al., 2018; Gray et al., 2010), urinvägsinfektioner, 

Syfilis (Kilmarx et al., 2007; Weiss, Thomas, Munabi, & Hayes, 2006), 

förhudsinflammationer (balaniter) (Hallström, Malmborg & Alquist, 2015) och invasiv 

peniscancer (Schonen, Oerhil, Colby & Machin, 2000). Flera studier visar att manlig 

omskärelse även har positiva effekter på kvinnors hälsa. Kvinnor som har sex med omskurna 

män löper mindre risk att drabbas av livmoderhalscancer (Castellsagué et al., 2002) och 

genitala sårinfektioner (Lei et al., 2015).  

 

I ett tidigt skede postoperativt eller i ett senare skede postoperativt kan komplikationer uppstå. 

Under det tidiga skedet är blödning den vanligaste komplikationen. Andra tidiga 

postoperativa komplikationer är hematom, infektioner, urinretention och nekrotisering av 

glans (Muula, Prozesky, Mataya & Ikechebelu, 2007).  

 

Att genomgå en manligomskärelse har även positiva och ibland negativa effekter på mäns 

upplevda sexualitet. Manlig omskärelsen har positiv effekt på mäns sexuella tillfredsställelse 

(Brito et al.,2017; Gao et al., 2015; Kigozi et al., 2008; Nordstrom, Westercamp, Jaoko, 

Okeyo & Bailey, 2017), ejakulations förmåga och mot för tidig utlösning (Gao et al., 2015). I 

en studie hade den sexuella tillfredsställelsen bland studiedeltagarna ökat från 98 % till 99,9 

% (Kigozi et al., 2008). Den långsiktiga belåtenheteten hos män som genomgått en manlig 

omskärelse bekräftades även av Brito och medarbetare (2017). Det framkom då att 98 % av 

männen som genomgått en manlig omskärelse var nöjda med ingreppet. Även 95 % av 

männens kvinnliga partner var tillfredsställda med männens omskärelse. Två tredjedelar av 

studiedeltagarna rapporterade även att de var mer nöjda med samlag efter ingreppet. Det finns 

även en studie som styrker detta och rapporterade att 97 % av männen var mer nöjda med 

samlag efter omskärelsen (Nordstrom et al., 2017). Både männens sexuella funktion samt 
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njutning förbättrades efter omskärelsen (Brito et al., 2017; Nordstorm et al., 2017). I en studie 

rekommenderade 96 % av männen och 94 % av kvinnorna manlig omskärelse till andra. Cirka 

hälften av männen upplevde en ökad eller en oförändrad upplevelse av orgasmer och erektion. 

Det var 61 % av männen som tyckte att penisens utseende samt renlighet hade förbättrats efter 

en manlig omskärelse och 70 % av kvinnorna tyckte även det (Zulu, Jones, Chitalu, Cook & 

Weiss, 2015). Enligt en RCT-studie som utfördes i Uganda fann forskarna att män som 

genomgått en manlig omskärelse hade inga svårigheter med penetration (Kigozi et al., 2008) 

och de hade ingen smärta vid samlag (Kigozi et al., 2008; Nordstorm et al., 2017). Enligt en 

studie som ägde rum i Kenya fann forskarna att den sexuella dysfunktionen minskade efter en 

manlig omskärelse (Nordstrom et al., 2017). Kvinnors sexuella njutning hade också ökat och 

låg på 63 % efter att deras partner genomgått ingreppet (Zulu et al., 2015). På äldre män som 

genomgått en manlig omskärelse så var det 62 % av studiedeltagarna nöjda med ingreppet 

(Fink, Carson & De Villis, 2002).  

 

Negativ effekt av manlig omskärelse så som mindre sexuell njutning efter omskärelsen sågs 

hos 22 % av studiedeltagarna (Zulu et al., 2015). Problem efter manlig omskärelse hos äldre 

män var att den erektila funktionen förvärrades hos 1 % av studiedeltagarna. Minskad känsel i 

penisen sågs hos 8 % och hos 22 % av studiedeltagarna fanns det ingen skillnad i den sexuella 

aktiviteten (Fink et al., 2002). I en dansk studie fann forskarna ingen skillnad i den sexuella 

funktionen hos män som genomgått en manlig omskärelse jämfört med män som inte 

genomgått ingreppet. En del av de omskurna männen rapporterade orgasmsvårigheter jämfört 

med icke omskurna män. Kvinnor till omskurna rapporterade ouppföljning av deras sexuella 

behov och en del hade orgasmproblem (Frisch, Lindholm & Gronbaek, 2011).  

 

Andra studiers fynd tyder på att manlig omskärelse påverkar inte manens sexuella funktion 

eller sexuella tillfredställelse (Cox, Krieger & Morris, 2015; Tian et al., 2013). Enligt en 

systematisk översiktsstudie fann forskarna att penisens känslighet är högre efter en manlig 

omskärelse. Detta beror på att flera sensoriska receptorer på penisen glans exponeras efter 

omskärelsen. Baserat på histologiska fynden så påverkar inte den borttagna förhuden den 

sexuella tillfredsställelsen negativt (Cox et al., 2015). En meta-analys studie av Tian och 

medarbetare (2013) fann ingen signifikant skillnad i studiedeltagarnas sexuella lust, för tidig 

utlösning, dyspareunia, fördröjd utlösnings tid, erektil dysfunktion eller orgasm problem. 

Detta tyder på att det är osannolikt att mannens sexuella funktion påverkas av manlig 

omskärelse (Tian et al., 2013). 
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Omskärelse av pojkar och män ur ett medicinskt, ideologisk och samhällsperspektiv 

Ett medicinskt skäl till omskärelse är fimosis (Hallström et al., 2015; Pan et al., 2013), som 

innebär att pojkens förhud inte går att dra tillbaka över ollonet. Ett kirurgiskt ingrepp kan då 

behövas eftersom fimosis bland annat kan leda till upprepade balaniter, det vill säga 

infektioner under förhuden. Upprepade balaniter kan leda till ärrbildningar och 

sammanväxningar i förhuden (Hallström et al., 2015). 

  

Pojk-/manlig omskärelse utförs inom islam, judendomen och kristendomen. Inom islam är 

påbudet att pojkomskärelse skall ske på den sjunde levnadsdagen. Detta nämns i haditherna, 

som är en samling berättelser kring hur profeten Mohammed levde (RFSU, 2011; UNAID, 

2010). Inom judendomen utförs nästan alltid pojkomskärelse vilket finns beskrivet i kapitel 17 

i Torah, första Moseboken. Där står det att gossebarn av Abrahams säd skall omskäras på 8:e 

dagen efter födelsen. Inom kristendomen används hygien som skäl till omskärelse, det vill 

säga att bättre hygien förebygger infektioner. Argumentet används också av muslimer och 

judar. Omskurna pojkar/män kan lättare hålla penisen ren vilket förebygger infektioner 

(RFSU, 2011).  

 

I vissa samhällen utförs omskärelsen av kulturella och traditionella skäl. I vissa afrikanska 

länder handlar omskärelse om att pojken initieras till vuxenvärlden, vilket innebär att 

omskärelsen sker då pojken kommit in i puberteten. Pojk-/manlig omskärelse har även 

praktiserats i ett flertal länder utan någon religiös anledning, exempelvis Kongo och Kamerun 

(Auvert et al., 2005). I Amerika utförs pojkomskärelse av kulturella, traditionella och icke-

religiösa skäl (RFSU, 2011; UNAID, 2010). År 1999 förklarade American Academy of 

Pediatrics (AAP) att pojkomskärelse har hälsofördelar men det ansågs inte att det var en 

medicinsk nödvändighet. AAP ändrade därefter sin åsikt till att pojkomskärelser har 

hälsoeffekter som är hälsoförebyggande och de väger upp riskerna för komplikationerna. 

Fördelarna med ingreppet rättfärdigar att vårdnadshavare har rätt till att låta sina pojkar 

genomgå en pojkomskärelse (Sharara-Chamin et al., 2017). Rekommendationerna enligt 

WHO och UNAIDS ur ett långsiktigt preventionsarbete är att utföra ingreppet då barnet är 

nyfött eller i spädbarnsåldern och även då barnet är liten, eftersom ingreppet är säkrare, 

enklare och billigare (Auvert et al., 2005; Baily et al., 2007; Bowa et al., 2013; Dévieux et al., 

2015; Gray et al., 2007; Mlahu et al., 2016).  
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Ett av de största hoten mot världshälsan är HIV/Acquired immunodeficiency syndrome 

(AIDS). År 2016 var det totalt 36,7 miljoner smittade personer som levde med HIV/AIDS. I 

Afrika finns störst andel smittade personer utav världspopulationen (WHO, 2018a). Trots 

antiretroviral behandling för de infekterade personerna så ökar HIV-infektionerna i hela 

världen. Åtgärder för att minska smittspridningen av HIV-pandemin har varit misslyckade. 

Något effektivt vaccin kommer inte att finnas inom de kommande 15 åren. Därför behövs nya 

åtgärder för att förebygga nya HIV-infektioner (Bailey et al., 2007). Enligt en årsrapport 

rapporterades totalt 434 fall av HIV-infektion i Sverige 2017. Enligt rapporten var det fler 

män än kvinnor som var smittade. Det framgick även av att spridningen i åldern var från 0-72 

år. I en annan rapport från år 2006 var det 60 HIV-infektions fall som hade rapporterats in. 

Detta är en ökning av HIV-infektions fall i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) och UNAIDS har rekommenderat pojk-/manlig 

omskärelse (WHO, 2018b) utifrån tre randomiserade kontrollerade studier som bevisat att 

pojk-/manlig omskärelse har en skyddande effekt mot HIV (Auvert et al., 2005; Bailey et al., 

2007; Gray et al., 2007). Det finns flera förklaringar till att omskärelsen av förhuden minskar risken 

av att drabbas av HIV-infektion. Förhudens inre slemhinna är okeratiniserad vilket gör den mer 

sårbar för exempelvis HIV-infektioner. Under erektion så har även förhudens inre slemhinna 

nio gånger mer utsatt risk att bli HIV- infekterad jämfört med cervixvävnaden hos kvinnor. 

Beroende på om mannen har en historik av sexuellt överförbara infektioner så ökar antalet 

målceller vilket leder till en ytterligare ökad smittorisk. Under samlag förs förhuden tillbaka 

och den inre förhudens slemhinna utsätts för vaginala vätskor. I förhuden finns bland annat 

många ”Langerhans” celler som är målceller för en HIV-infektion (Abrahamsson, 2009; 

Patterson et al., 2002; Weiss et al., 2006). Även makrofagerceller och CD4+ T celler räknas 

som målceller för en HIV-infektion (Patterson et al., 2002; Weiss et al., 2006). Förhuden tas 

bort vid en omskärelse vilket minskar den totala ytan med målceller (Lei et al., 2015). Efter 

samlag med en HIV-positiv kvinna torkar även en omskuren penis fortare vilket medför en 

minskad livslängd hos smittan (Auvert et al., 2005; Bailey et al., 2007).  

 

Andra anledningar till den skyddande effekten av manlig omskärelse har att göra med 

penisens glans. Penisens glans på en omskuren man blir keratiniserad relaterat till nötning, 

vilket leder till att HIV-infektionen inte kan tränga sig igenom de förhornade cellerna (Auvert 

et al., 2005; Bailey et al., 2007; Patterson et al., 2002). På penisens glans och på förhudens 
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utsida finns ett skyddande lager av skiktade epitelceller. HIV-infektionen kan inte tränga sig 

igenom dessa celler. Andra möjliga faktorer till att förhuden kan orsaka ökad risk för HIV-

infektioner är dålig hygien, förekomst av genitala sårinfektioner och nötningar av förhuden 

(Bailey et al., 2007). Även penisens frenulum kan öka risken för en HIV-infektion på grund 

av att huden innehåller flera Lagerhans celler (Lei et al., 2015). Frenulum är strängen mellan 

förhudens omslagsveck på undersidan av penisen (Abrahamsson, 2009).  

 

Sjukdomsförloppet hos barn som har en HIV-infektion kan vara varierande. En del barn kan 

vara symptomfria medan andra barn kan få tidiga symptom som ett snabbt försämrat 

immunförsvar. Det försämrade immunförsvaret leder till dålig tillväxt och svåra upprepade 

infektioner. Om ett barn kommer till en akutmottagning med symptom av ett sämre 

fungerande immunförsvar och har exempelvis ett massivt mollusk angrepp eller Pnemocystis 

jiroveci pneumoni (PCP) bör sjukvårdspersonalen ta ett HIV-test på barnet. Ifall testet är 

positivt är det viktigt att bemöta familjen på ett professionellt sätt i samband med beskedet 

(Rydström, 2015). Det är väldigt viktigt att inte särbehandla barnet. HIV-infekterade 

ungdomar och barn kan känna sig utsatta och håller ofta sin sjukdom hemlig för andra. Ibland 

kan det även hållas hemligt för familjemedlemmarna. En rädsla för att bli utesluten från 

gemenskapen finns både hos barnen och även föräldrarna (Rydström, 2015). Då ungdomen 

blir sexuellt aktiv är det svårt att vara tvungen att berätta om sin smittsamma sjukdom. Därför 

är det viktigt att förmedla information, kunskap och rådgivning till barnet eller ungdomen. 

Kunskap om ämnet hos barnet leder till att barnet inte utsätter andra eller sig själv för risker. 

Med kunskap kan även barnets skam och skuldkänslor minska (Rydström, 2015).  

 

Etiskt perspektiv 

Den etiska diskussionen av pojkomskärelse rör både mänskliga rättigheter, barnkonventionen, 

olika lagstiftningar och samhällssyn på omskärelsens hälsoeffekter. Enligt pojkomskärelse 

lagen (SFS, 2001:499) under 3 § utförs pojkomskärelsen på begäran eller efter ett medgivande 

av gossens vårdnadshavare. Pojkens åsikt skall kartläggas så långt som möjligt och ingrepp 

får inte ske mot barnets vilja. Barnkonventionens 18:e artikel uttrycker att barnets bästa skall 

komma i första rum för vårdnadshavare.  

I Sverige används mänskliga rättigheter som argument av både förespråkare och motståndare 

till pojkomskärelse. I Sverige resonerar Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) (2011) 

att pojkomskärelse kan ses som ett kränkande ingrepp mot barnets personliga integritet. 
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Ingreppet strider även mot barnets religionsfrihet. RFSU (2011) tycker att när barnet är moget 

nog för att kunna bestämma om religionstillhörighet och/eller kulturellt samfund så kan 

pojken ta ställning till om han vill genomgå ingreppet eller inte eftersom ingreppet är 

irreversibelt. Förespråkare för pojkomskärelse använder barnkonvention och 

FN:konventionen som ger vårdnadshavarna rätt till religionsfrihet och förbjuder ingripande i 

människors familjeliv. Vårdnadshavarna kan enligt sin rätt till sin religion, kultur och 

tradition, låta sina pojkar genomgå en pojkomskärelse. 

Systemteori inom vården som teoretisk utgångspunkt 

I ett systemteoretiskt referensramverk måste hela patientens kretslopp betraktas eftersom den 

enskilde individen formas av omgivande referenssystem. Referenssystem är t.ex. individens 

familj, släkt, kulturella gemenskap och traditioner (Öquist, 2007). Systemteorin har fyra 

koncept: kommunikation, interaktion, perception och transaktion (King, 1997; King, 1981; 

King, 2007). Den tidiga kontakten och bemötandet mellan sjuksköterska och patient är väldigt 

viktig för då börjar en process till samförstånd kring patientens omvårdnadsmål. Det 

interprofessionella mötet delas in i två delar. Informationsdelen kallas kommunikation och 

den värderande delen kallas transaktion. Samspelet mellan sjuksköterska och patient kallas för 

interaktion. För att hantera informationen under en kommunikation så finns perceptionen med 

i hanteringsprocessen. Perceptionen påverkar individens handlingar och omvärldsbild (King, 

2007). Den information som sjuksköterskan förmedlar till patienten/vårdnadshavaren kallas 

för kommunikation (King, 1981). Enligt systemteorin skall sjuksköterskan anpassa 

informationen till mottagarens förmåga att förstå innebörden och betydelsen av informationen 

(King, 1981). Kommunikationen med patienten bör även vara åldersanpassad enligt 

patientlagen (SFS, 2014:821). Patientlagen tar även upp vårdnadshavarens rätt till att få 

information. Om vårdnadshavarna inte förstår svenska har de rätt till en tolk. Sjukvården ska 

kunna ge information kring planerade ingrepp, vård, behandling och eventuell uppföljning 

(SFS, 2014:821). Enligt King (2007) har hälso- och sjukvårdpersonalen även ett ansvar att 

informera patienten så hen kan fatta ett välgrundat beslut kring sin hälsa. Kommunikation och 

beteenden är även sammankopplade enligt King (1981). Människans beteende kan påverkas 

av kommunikation samt att människans beteende och bemötande kan förmedla budskap via 

individens kroppsspråk. Sjuksköterskan kan på så sätt förmedla, via sitt beteende, en attityd 

(King, 1981). Enligt King (1981) så tenderar människor att bedöma personer som pratar och 

reagerar på olika budskap istället för att fokusera på personen. De tenderar även att lyssna i 

mindre grad på den som talar. Kommunikation och bemötande som sjuksköterskan har med 
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patienten/vårdnadshavarna har en betydelse för patientens/vårdnadshavarnas välmående. För 

att patienten/vårdnadshavaren skall känna tillit och även känna sig omhändertagen av 

sjuksköterskan, bör sjuksköterskan vara lugn i sitt bemötande och lyssna och kunna vara tyst 

under ett möte. Detta skapar möjlighet för patienten/vårdnadshavarna att uttrycka sig. 

Oförmåga att kunna lyssna på talaren kan exempelvis leda till barriärer i kommunikationen. 

Ljud och andra stimuli från omgivningen kan också försämra kommunikationen (King, 1981). 

Vid kommunikation sker en social interaktion mellan sjuksköterska och 

patienten/vårdnadshavarna. Via interaktionen sker utbyte av information mellan parterna. I 

den interaktionen skapas tolkningar och även förväntningar som påverkar individens reaktion 

och handlande. Varje individs personliga kunskap, uppfattningar, behov, erfarenheter och mål 

påverkas av en interaktion. Interaktion kan vara verbal eller icke-verbal. Till verbal 

kommunikation hör även exempelvis ljud vid empatiskt medhållande. Den icke-verbala 

kommunikationen är i form av ansiktsuttryck, ögonkontakt, tonfall, personligt utrymme och 

kroppsrörelser (King, 1981). 

Hanteringen av all information som människan får påverkar individens perception som i sin 

tur påverkar människans handlingar och omvärldsbild. Det som uttrycks av 

patienten/vårdnadshavaren under ett möte kan vara en del av ett problem men det är 

sjuksköterskans uppgift att försöka förstå helheten. Sjuksköterskan bör vara observant på 

språkliga signaler som kan komma exempelvis utifrån frågor som patienten/vårdnadshavare 

ställer till sjuksköterskan. För att kunna förstå patienten/vårdnadshavarna och för att hjälpa 

dem är det viktigt att sjuksköterskan försöka förstå de språkliga signalerna. Det är även viktigt 

att sjuksköterska är öppen till frågor så att missförstånd kan redas ut (King, 1981). 

Transaktionen sker bäst då båda parterna möts på jämlik grund. Att exempelvis tala på ett sätt 

så att alla inblandade kan kommunicera med varandra och förstå varandra, är att mötas på 

jämlik grund. Fackord bör undvikas i kommunikationen eftersom att det kan störa den verbala 

kommunikationen som skall vara på så jämlik grund så möjligt. Varje individs verbala språk 

har ett mönster som påverkats av hur individens inlärning skett. Individens samlade 

erfarenheter påverkar även det verbala språket. Människan förmedlar under den verbala 

kommunikationen ett flöde av information genom exempelvis ord, gester, teknik och 

symboler. Den verbala kommunikationen som sjuksköterskan för kan kompletteras med 

skriftlig information. På så sätt kan patienten/vårdnadshavaren få upprepad information, vilket 

kan underlätta för patienten att ta till sig mer information (King, 1981). Enligt King (1981) så 
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kan ord försvinna i mängden under den verbala kommunikationen men skrivna ord är 

permanenta. 

Problemformulering 

Sjukvårdpersonal skall inom barnhälsovården ha evidensbaserad kunskap för att kunna svara 

på frågor kring pojk-/manlig omskärelse. De skall bland annat kunna informera om hur 

ingreppet går till, vilka komplikationsrisker som finns, kostnader och vad svensk lag säger.  

Barnkonventionens relevanta artiklar kan även lyftas upp (Werner, 2014). Klinisk erfarenhet 

tyder på att sjukvårdspersonal många gånger har begränsad kunskap i pojk-/manlig 

omskärelse. Ett skäl till detta kan vara att i både sjuksköterskeprogrammets grundutbildning 

och specialistutbildning, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, är undervisningen 

begränsad kring ämnet. Brist på kunskap i området pojk-/manlig omskärelse kan leda till ett 

sämre bemötande och omhändertagande av denna patientgrupp. Målet med detta 

examensarbete är att via evidens beskriva och förtydliga vad pojk-/manlig omskärelse innebär 

med hjälp av systemteorins fyra koncept.  

 

Syfte 

Syftet var att via en systematisk litteraturstudie beskriva pojk-/manlig omskärelse utifrån 

Imogene Kings systemteori. 

 

Frågeställning 

Kan bra vård vid pojk-/manlig omskärelse beskrivas genom systemteorins fyra koncept 

(kommunikation, perception, interaktion och transaktion)? 

METOD 

Design 

Examensarbetet genomfördes i form av en systematisk litteraturstudie. Till litteraturstudien 

identifierades aktuell och relevant forskning till examensarbetets frågeställning. Därefter 

värderades forskningens kvalitet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  



 14 

Sökstrategi 

Urval och tillvägagångssätt 

Författaren fick hjälp av en bibliotekarie på Uppsala universitet att utforma arbetets 

sökstrategi. Data samlades in från databasen Pubmed enligt rekommendationer från Uppsala 

universitetsbiblioteks guide för hälsa, medicin och farmaci. Via Pubmed:s sökmotor användes 

MeSh-termer, fritext-sökord, subheading och olika filter för att med en specificerad sökning 

hitta artiklar till arbetet. PICO (Population, Intervention, Comparative groups och Outecome)-

modellen användes för att identifiera sökord och synonymer för att öka chansen att hitta 

relevanta studier till arbetet. Ett exempel på detta redovisas i Tabell 1 (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016).  

Tabell 1. Med hjälp av PICO-modellen kunde författaren få fram sökord och synonymer som 

sedan användes under sökprocessen.  

 

P (Population) I (Intervention) C (Comparative groups) O (Outcome) 

Infant 
Young men 
Male 
 

Circumcision Controll group 
Intervention group 
(Ingick i randomiserade 
kontrollerade studier) 

High risk 
Counselling  
Incidence  
 
 

 

Vid första sökningen i Pubmed genomfördes en preliminär sökning för att utforska utbudet av 

artiklarna. Inga studier sparades ur den sökningen. Efter detta justerades sökningen och flera 

relevanta artiklar kunde sparas och användas till arbetet. Sökningen på Pubmed:s sökmotor 

bedömdes räcka eftersom studiernas design har hög kvalitet. Relevant bakgrundslitteratur 

användes även under arbetes gång. För att uppnå god trovärdighet på arbetet ska författaren 

oavsett egen åsikt inkludera all relevant information från studier, kurslitteratur och trovärdiga 

hemsidor (Forsberg & Wengström, 2008). Målet var att inkludera randomiserade 

kontrollerade studier (RCT-studier) för att få en bra kvalitet på examenarbetet. Även andra 

relevanta studier inkluderades till arbetet för att besvara examensarbetets frågeställning och 

syfte. Utefter läsningen av de vetenskapliga artiklarnas abstrakt bedömdes artiklarnas relevans 

till området pojk-/manlig omskärelse. Under sökningen i databasen användes: MeSH-

sökorden, fri-text, sub-headings och filter. Alla sökord som användes under sökningen 

redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Redovisning av sökord som användes under sökningen i Pubmed:s databas 

 
Filter Subheadings MeSH-termer Fri-text 
Randomized Controlled 
Trail 

Adverse effects Circumcision, Male Bleeding 

10 years Complications Pain Prevention 
Child: birth-18 years Nursing Attitude of Health 

Personnel 
 

  HIV Randomized Controlled 
Intervention Trial Male 
Circumcision HIV Infection 
ANRS 

   Male circumcision HIV 
prevention young men a 
randomized controlled trial 

   Counselling risk reduction 
South Africa 

   Sweden 

 
Enligt Rosén (2015) skedde grovsållning av studierna under litteratursökningen 

baserat på artiklarnas titel och abstrakt. Om studier under grovsållningen har 

meningsskiljaktigheter i syn på hälsoeffekter inkluderades studierna till ett fulltexturval enligt 

Rosén (2015). En bedömning av studiers fulltext utfördes utifrån examensarbetets inklusions- 

och exklusionskriterier, se Tabell 3.  

 

Tabell 3. Inklusionskriterier och exklusionskriterer för examensarbetet. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Artiklar från Pubmed sökmotor. Elektroniskt otillgängliga artiklar. 

Artiklarna skall vara skrivna på engelska. irrelevanta artiklar som inte besvarar 

arbetets syfte och frågeställning. 

Artiklarna skall handla om pojk-/manlig 

omskärelse. 

Studier med låg kvalitet. 

Studierna skall vara etiskt godkända.  

Artiklar som erhöll minst 20 poäng efter 

kvalitetsgranskningen. 

 

 

I ett flödesschema redovisas inkluderade och exkluderade studier, se figur 1 nedan. Efter 

fulltextbedömningen utfördes en dataextraktion av de 16 valda artiklarna i en sammanfattande 

tabell, se Tabell 4. Mer utförlig information om studiernas innehåll och poängsättning 

redovisas även i Tabell 4. 
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Figur 1. Flödesschema över inkluderade- och exkluderade studier 

Antal studier som 
identifierats under den 
preliminära sökningen 
på Pubmed (n=1351).  

Inkluderade 
studier till fulltext 
(n=37) 

Exkluderade 
studier i fulltext 
(n=19) 

Totala studier 
till fulltext 
(n=20) 

Exkluderade (n=4) 
-Dubbelpublikation 
(n=3) 
-Studietypen var fel för 
arbetet (n=1) 

Inkluderade 
artiklar (n=16) 

Antal studier som 
identifierats under en 
noggrannare sökning på 
Pubmed (n=321).  
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys  

Kvalitetsgranskningsramverket som användes i examenarbetet är utformat av Caldwell, 

Henshaw och Taylor (2011). Ramverket består av ett antal frågor, se Bilaga 1. Varje fråga har 

en poängsättning från 0-2 poäng. Antal total poäng för de kvantitativa studierna är 36 poäng 

eftersom det är 18 frågor som poängsätts. Antal totala poäng för de kvalitativa studierna är 34 

poäng eftersom det är 17 frågor som poängsätts. Poängsättningen på artiklarna indikerar 

artikelns kvalitet som låg, medel eller hög. De artiklar som inkluderades i examensarbetet 

erhöll minst 20 poäng (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Resultatet av denna 

kvalitetsgranskning redovisas i Bilaga 2. och i Tabell 4. 

Resultatanalys  

För att besvara examenarbetets frågeställning har författaren extraherat relevant data ur 

artiklarna. Evidensbaserade kunskapen bör specialistsjuksköterska ha under 

kommunikationen med patient/vårdnadshavare om pojk-/manlig omskärelse. I Tabell 4. 

redovisas en kort sammanfattning av de valda artiklarna. Evidensen presenteras med hjälp av 

en narrativ syntes för att få en överskådlig sammanställning av de inkluderade artiklarna. 

Detta rekommenderas oavsett forskningsansats. Artiklarnas huvudresultat bearbetas och 

sammanställs för varje artikel och presenteras samt grupperas utifrån olika teman (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016).  

 

Tabell 4. En sammanfattande dataextraktion av alla valda artiklar 
Num
mer 

Studie Studiens population, Inklusions- och 
exklusionskriterier samt bortfall 
 

Studiens 
Syfte 

Studie 
Design, metod och etiskt 
godkännande 

Studieresultat Studiens 
kvalitet i 
poäng 

1 Pan, F., Pan, L., 
Zhang, A., Liu, Y., 
Zhang, F. & Dai, 
Y. (2013). 
Circumcision with 
a novel disposable 
device in Chinese 
children: a 
randomized 
controlled trial. 
International 
Journal of Urology, 
20(2), 220-6. doi: 
10.1111/j.1442-
2042.2012.03132.x 
 

Population: 120 pojkar deltog i 
studien. Barnen var i åldern 3-11 år. 
Barnen kom från Kina.  
 
Inklusion- och exklusionskriterier:  
Pojkar med fimosis inkluderades till 
studien. Barn med könsorgans 
infektioner, hematologiska sjukdomar, 
köns deformiteter och andra allmänna 
sjukdomar uteslöts från studien. 
 
Bortfall: 17 pojkar exkluderades för 
bland annat ångest/oro.  

Syfte: Att 
jämföra 
komplikation
er och resultat 
av tre 
omskärelse 
metoder i den 
pediatriska 
kinesiska 
populationen. 

Design: Dubbel-blindad, 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: Grupp I använde 
Shenghuan utrustning 
enligt Yan´s metoden. 
Grupp II använde 
Shenghuan utrustning 
enligt Peng´s metoden 
och i grupp III så 
användes den 
konventionella skalpell- 
och suturtekniken. 
Läkare utförde 
ingreppen. 
 
Godkänd från sjukhusets 
etiska kommitté och 
godkännande av 
pojkarnas 
vårdnadshavare. 

Resultat: Mindre 
intraoperativ blödning 
hade grupp I och 
grupp II. Shenghuan 
hade ett bättre 
kosmetiskt resultat 
jämfört med den 
konventionella 
skalpell- och 
suturtekniken samt en 
kortare operationstid. 
Den var även mer 
patientsäker. Yan´s 
metod vid 
pojkomskärelse var 
bättre än Peng´s 
metod. I alla andra 
utfallen var alla 
grupper lika och alla 
hade ett lyckat resultat. 

33/36 
(Hög) 
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2 Bowa, K., Li, M.S., 
Mugisa, B., 
Waters, E., 
Linyama, D.M., 
Chi, B.H,…Stinger, 
J.S. (2013). A 
controlled trial of 
three methods for 
neonatal circumcisi
on in Lusaka, 
Zambia. Journal of 
Acquired Immune 
Deficiency 
Syndromes, 62(1), 
1-6. doi: 
10.1097/QAI.0b01
3e318275741b. 
 

Population: 661 nyfödda barn från 
Lusaka i Zambia. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Barnen som inkluderades skulle vara 
helt friska, äldre än 37 
gestationsveckor och ha en vikt 
mellan 2,5-5,0 kg. Ålder från 0-28 
dagar. Barn som exkluderades var 
födda med missbildningar, hade 
blödningssjukdomar i familjen, hade 
någon infektion eller andra 
sjukdomar. 
 
Bortfall: 21 pojkar. 
 

Syfte: Att 
undersöka tre 
olika 
instrument 
som används 
vid 
pojkomskärel
se och sedan 
bestämma en 
metod som 
skall 
rekommender
as till 
Zambias 
hälso- och 
sjukvårdsmini
steriet. Så att 
metoden 
sedan kan 
användas 
nationellt i 
Zambia.   

Design: En blindad 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: Pojkarna delades 
in i tre grupper där 
instrumenten Mogen 
Clamp, Gomco Clamp 
och Plastibell användes 
vid pojkomskärelsen. 
Läkare, sjuksköterskor 
och barnmorskor fick 
utbildning för att kunna 
använda instrumenten. 
Totalt 17 utförare. Varje 
utförare utförde minst 10 
pojkomskärelser med 
varje instrument.  
 
Ingreppen utfördes efter 
ett godkännande av 
vårdnadshavarna. 
Godkänd enligt etiska 
kommitté. 
 

Resultat: 
Mogen Clamp 
instrumentet föredrogs 
av 65 % av 
pojkomskärelse 
utförarna. Instrumentet 
var även säkrare än 
Plastibell och Gomo 
Clamp. 
 

32/36 
(Hög) 

3 Al Qahtani, R., 
Abu-Salem, L.Y. & 
Pal, K. (2014). 
Effect of lidocaine-
prilocaine eutectic 
mixture of local 
anaesthetic 
cream compared wi
th oral sucrose or 
both 
in alleviating pain i
n neonatal circumci
sion procedure. 
African Journal of 
Paediatric Surgery, 
11(1), 56-61. doi: 
10.4103/0189-
6725.129236 
 

Population: 90 fullgångna pojkar från 
Saud Arabien. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Barn som ej genomgått en 
pojkomskärelse inkluderades till 
studien.  
 
Exklusionskriterier: - 
 
Bortfall:- 

Syfte: 
Bedöma och 
jämföra 
effekten av 
tre 
smärtlindring
s metoder vid 
pojkomskärel
se. 
Smärtlindring
smetoderna 
var: EMLA 
(lokal 
anestesikräm, 
oral 
glukoslösning 
och en 
kombinatione
n av EMLA 
och 
glukosoral 
lösning. 

Design: Originalartikel. 
 
Metod: Barnen delades 
randomiserat in i tre 
grupper.  
Grupp A fick enbart 
EMLA som 
smärtlindring. Grupp B 
fick enbart oral 
glukoslösning och grupp 
C fick både EMLA och 
oral glukoslösning. 
 
Vårdnadshavarna kom 
med barnen till sjukhuset 
där kirurgiska ingreppet 
ägde rum. Etiskt 
godkänd var studien. 

Resultat: 
Kombinationen av 
EMLA och oral 
glukoslösning gav 
bättre smärtlindring 
vid pojkomskärelse 
jämfört med de två 
andra 
smärtlindringsmetoder
na.  

30/36 
(Hög) 

4 Bazmamoun, H., 
Ghorbanpour, M. 
& Moussvi-Bahar, 
S.H. (2008). 
Lubrication of circ
umcision site for pr
evention of meatal 
stenosis in children 
younger than 2 year
s old. Urology 
Journal, 5(4), 233-
6.  

Population: 
Totalt var det 400 pojkar under 2 års. 
Pojkarna kom från Iran.  
  
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Barn som ej genomgått en 
pojkomskärelse inkluderades till 
studien.  
 
Exklusionskriterier: - 
 
Bortfall: 
12 pojkar exkluderades relaterat till 
oregelbunden uppföljning. 
 

Syfte: Att 
utvärdera 
effekten av 
vitt vaselin 
för att minska 
risken av 
postoperativa 
komplikation
en 
urinrörsförträ
ngning. 
 

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: Studiedeltagarna 
delades in i två grupper. 
I ena gruppen skulle 
vårdnadshavarna 
använda vitt vaselin 
postoperativt efter varje 
blöjbyte, under 6 
månader, I 
kontrollgruppen 
användes inget 
postoperativt. Alla 
pojkomskärelser utfördes 
av en kirurg enligt 
”sleeve” metoden. 
 
Etiskt samtycke av 
vårdnadshavare 
samlades in. Studien var 
godkänd enligt en etisk 
kommitté. 
 

Resultat: I 
interventionsgruppen 
utvecklade ingen pojke 
urinrörsförträgning. I 
kontrollgruppen 
utvecklade 6,6 % 
urinrörsförträngning.  
 
Läkningen skedde 
tidigare i gruppen som 
fått vaselin jämfört 
med kontrollgruppen 
som inte fick något 
postoperativt. 

32/36 
(Hög) 
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5 Sharara-Chami, R., 
Lakissian, Z., 
Charafeddine, L., 
Milad, N. & El-
Hout, Y. (2017). 
Combination Analg
esia for Neonatal C
ircumcision: 
A Randomized 
Controlled Trial. 
Pediatrics, 140(6). 
doi: 
10.1542/peds.2017-
1935 
 

Population: 70 friska nyfödda 
libanesiska pojkar.  
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Pojkar födda i vecka 36-41 fick delta i 
studien. Utifrån en läkarbedömning 
bedömas pojkarna ifall de var 
lämpade för ingreppet eller inte. 
 
Exklusionskriteriena: - 
 
Bortfall:- 

Syfte: Att 
utvärdera och 
jämföra 4 
smärtlindring
smetod vid 
pojkomskärel
se. Fyra 
metoder 
jämfördes 
mot varandra: 
EMLA, 
EMLA med 
oralglukoslös
ning, EMLA 
med 
oralglukos+ 
penis blockad 
och EMLA 
med 
oralglukos+ 
dorsal 
penisnervbloc
kad. 

Design: dubbel-blindad, 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: Pojkarna delades 
in slumpmässigt i en 
kontroll-eller 
interventionsgrupp. 
Neonatal infant pain 
scale score (NIPS) 
användes som 
mätinstrument och även 
puls, gråt tid och 
saturationsmätning 
dokumenterades. Alla 
pojkar matades 1-2 
timmar innan ingreppet. 
Urolog läkare utförde 
ingreppet och Gomco 
Clamp instrumentet 
användes vid ingreppet.  
 
Ett samtycke av 
vårdnadshavare 
samlades och studien var 
godkänd enligt en etisk 
kommitté.  

Resultat: Den bästa 
smärtlindringsmetoden 
vid en pojkomskärelse 
var EMLA, oral 
glukoslösning och 
penisblockad. 

33/36 
(Hög) 

6 Mavhu W., 
Hatzold, K., 
Ncube, G., 
Mangenah, C., 
Chatora, K., 
Mugurungi, 
O,…Tlcklay, I. 
(2016). 
Perspectives of Par
ents and Health Car
e Workers on Early
 Infant 
Male Circumcision 
Conducted Using D
evices: Qualitative 
Findings 
From Harare, Zimb
abwe. Global 
Health Science and 
Practice, 1, 55-67. 
doi: 
10.9745/GHSP-D-
15-00200.  
 

Population: 150 spädbarn deltog i 
studien.  
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Pojkar som inkluderas var mellan 6-
54 dagar gamla. De som inte mötte 
studiens inklusionskriterier 
exkluderades.  
 
Bortfall: 
17 barn. 

Syfte: Att 
utforska 
vårdnadshava
re och 
vårdpersonale
ns perspektiv 
på nyfödda 
pojkars 
omskärelse.  

Design: Kvalitativ studie 
med randomiserade 
intervju deltagare. 
 
Metod: 
95 korta 
telefonintervjuer med 
vårdnadshavare som 
ville utföra 
pojkomskärelse på sin 
nyfödda son men som 
senare uteblev. Mogen 
Clamp och Accu Circ 
instrumenten användes 
under nyföddhets 
pojkomskärelse. 
Ingreppet utfördes av 
läkare.  
 
Studien är godkänd 
genom etisk kommitté. 
Samtycke från 
deltagarnas 
vårdnadshavare 
samlades och muntliga 
samtycken via 
telefonintervjuer.  
 

Resultat: 
Vårdnadshavare som 
valde att deras 
nyfödda son skulle 
genomgå ingreppet 
uttryckte 
tillfredsställelse med 
resultatet och tyckte 
att ingreppet var 
säkert. 
Vårdnadshavare som 
avstod från att låta sin 
pojke genomgå 
ingreppet var oroliga 
och var rädda att 
pojken skall skadas 
och till och med dö.  
 
Rekommendationer 
från vårdpersonalen 
var att öka upptaget 
men att korrigera 
missuppfattningar 
kring pojkomskärelse 
och vuxen manlig 
omskärelse hos 
vårdnadshavare och 
vårdpersonal. 
 

31/34 
(Hög) 

7 Dévieux, J.G., 
Saxena, A., 
Rosenberg, R., 
Klasusner, J.D., 
Jean-Gilles, M., 
Madhivanan, 
P,…Gaston, S. 
(2015). 
Knowledge, Attitud
es, Practices and B
eliefs about Medica
l Male 
Circumcision (MM
C) among 
a Sample of Health 
Care Providers in H
aiti. PLOS ONE, 
10(18), e0134667. 
doi: 

Population: 153 vårdgivare från Haiti 
svarade på frågor relevanta till ämnet 
medicinsk manlig omskärelse. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Att vara läkare, sjuksköterska och 
annan sjukvårdspersonal.  
 
Exklusionskriterier: - 
 
Bortfall: - 

Syfte: Att 
bedöma tro, 
kunskap, 
attityder och 
utövande 
bland 
vårdgivare i 
Haiti. 

Design och metod: 
Kvantitativ studie. Att 
via en undersöknings 
enkät besvara frågor 
kring kunskap, praktisk 
utövning och attityder 
kring vuxen pojk-
/manlig omskärelse. 
 
Etiskt godkänd av en 
etisk kommitté och ett 
samtycke samlades av 
studiedeltagarna.  

Resultat: Om 
vårdpersonalen fick 
träning i hur man utför 
manlig omskärelse var 
mer än hälften av 
personer villiga att 
utföra ingreppet. 
Nästan alla vårdgivare 
sa att manlig 
omskärelse minskar 
risken för sexuellt 
överförbara 
infektionssjukdomar. 
Över hälften av 
vårdpersonalen tyckte 
att bästa åldern för 
omskärelse var under 
spädbarnsperioden. 

32/34 
(Hög) 
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10.1371/journal.po
ne.0134667. 

8 Wilson, L.E., 
Gravitt, P., Tobian, 
A.A., Kigozi, G., 
Serwaddad, D., 
Nalugoda, 
F,…Watya, S. 
(2013). Male 
circumcision 
reduces penile 
high-risk human 
papillomavirus 
viral load in a 
randomised clinical 
trial in Rakai, 
Uganda. Sexually 
Transmitted 
Infections, 89(3), 
262-6. doi: 
10.1136/sextrans-
2012-050633. 

Population: 4996 män deltog i 
studien. Männen kom från Rakai, 
Uganda. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Männen skulle ej vara omskurna. De 
skulle vara i åldern 15-49 år och vara 
HIV-negativa.  
 
Exklusionskriterier: - 
 
Bortfall: - 
 

Syfte: 
Undersöka 
effekten av 
manlig 
omskärelse på 
HPV- 
infekterade 
män. 

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: 
Interventionsgruppen 
skulle genomgå manlig 
omskärelse efter att de 
randomiserats hamnat i 
den gruppen. 
Kontrollgruppen skulle 
genomgå ingreppet 24 
månader efter 
interventionsgruppen. 
Männen fick genomgå 
bland annat intervjuer, 
lämna blodprover och 
urinprover.  
Uppföljning skedde 
under 6, 12 och 24 
månaden postoperativt.  
 
Studien var godkänd 
enligt etisk kommitté. 
Frivilliga deltagare 
deltog i studien. 

Resultat: 
Forskarna fann att 
manlig omskärelse 
minskar risken för 
hög-risk humant 
papillomvirus (HR-
HPV) hos redan 
infekterade män. 

 34/36 
(Hög) 

9 Wawer, M.J., 
Makumbi, F., 
Kigozi, G., 
Serwadda, D., 
Watya, S., 
Nalugoda, F,… 
Burwembo, D. 
(2009). 
Circumcision in 
HIV-infected men 
and its effect on 
HIV transmission 
to female partners 
in Rakai, Uganda: 
a randomised contr
olled trial. Lancet, 
374(9685), 229-37. 
doi: 
10.1016/S0140-
6736(09)60998-3. 

Population: 922 oskurna män från 
Rakai, Uganda deltog i studien. 
Studiedeltagarna var i åldern 15-49 år 
gamla. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Männen var i åldern 15-49 år. Alla 
männen var HIV-positiva.  
 
Det var 198 män som exkluderades 
från interventionsgruppen och 169 
män exkluderades från 
kontrollgruppen. 
 
Bortfall: 
367 studiedeltagare. 

Syfte: Att 
testa 
hypotesen 
ifall en HIV-
infekterade 
man 
genomgår en 
manlig 
omskärelse 
skulle det 
leda till en 
minskad risk 
av 
smittöverförin
gen till sin 
kvinnliga 
partner?.  

Design: Oblindad 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: Studiedeltagarna 
delades randomiserat 
upp i två grupper. I 
interventionsgruppen 
skulle studiedeltagarna 
genomgå en omgående 
manlig omskärelse och 
kontrollgruppen skulle 
genomgå en manlig 
omskärelse efter 24 
månader. 
Studiedeltagarna hade 
uppföljningar den 6, 12 
och 24 månaden från 
studiens start.  
 
Studien var godkänd 
enligt etisk kommitté. 

Resultat: Studien 
stoppades ganska 
tidigt av etiska skäl. 
Manliga omskärelsen 
minskade inte risken 
av HIV-
smittöverföringen till 
kvinnliga partner. 
Kondomanvändningen 
måste användas hos 
män med en HIV- 
infektion. 

35/36 
(Hög) 

10 
 

Auvert, B., Taljaard, 
D., Langarde, E., 
Sobngwi-Tambekou, 
J., Sitta, R. & Puren, 
A. (2005). 
Randomized 
Controlled 
Intervention Trial 
of Male 
Circumcision for 
Reduction of HIV 
Infection Risk: The 
ANRS 1265 Trial. 
PLOS-Medicin, 
2(11), e298. doi: 
10.137/journal.pub
med.0020298 
 

Population: 3274 deltagare från 
Sydafrika. Åldern på studiedeltagarna 
var mellan 18-24 år. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Män som inkluderades till studien var 
ej omskurna, var i åldrarna 18-24 år, 
var HIV- negativa och ville genomgå 
en omskärelse.  
 
Män som var HIV-positiva, hade 
genitala sår och som uppfyllde 
kontraindikationer för manlig 
omskärelse exkluderades.  
 
Bortfall:  
1294 enligt studiens tabell. 

Syfte: Att 
undersöka 
ifall manlig 
omskärelse 
kan ge ett 
skydd mot 
HIV-1 
infektionen. 

Design: blindad, 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: Studiedeltagarna 
delades randomiserat 
upp i två grupper. I en 
interventionsgruppen 
och en kontrollgrupp. 
Interventionsgruppen 
genom gick en 
omgående manlig 
omskärelse och 
kontrollgruppen fick 
genomgå det senare. 
Uppföljningen ägde rum 
3, 12 och 21 månader  
 
Studien var godkänd 
enligt etisk kommitté. 

Resultat: Manlig 
omskärelse gav 60 % 
skydd mot HIV- 
infektioner. Männen i 
interventionsgruppen 
hade ett ökad sexuellt 
beteende. 
Studiedeltagarna i 
interventionsgruppen 
hade även en mer 
hälsosökande 
beteendet jämfört med 
vad kontrollgruppen 
hade. 

35/36 
(Hög) 

11 Gray, R.H., Kigozi, 
G., Serwadda, D., 
Makumbi, F., 
Watya, S., 
Nalugoda, F,… 
Kiwanuka, N. 

Population: 4996 studiedeltagare från 
Rakai, Uganda. Studiedeltagarna var i 
15-49 års åldern.  
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Männen som inkluderades till studien 

Syfte: Att 
undersöka 
manlig 
omskärelsens 
effekt på HIV 
incidensen 

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: Efter 
randomiseringen 
genomgick ena gruppen 

Resultat: Gruppen som 
genomgick manlig 
omskärelse hade en 
minskad HIV incidens 
på 51 %. Männens 
sexuella beteende i 

35/36 
(Hög) 
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(2007). Male 
circumcision for 
HIV prevention in 
men in Rakai, 
Uganda: a 
randomised 
controlled trial. 
Lancet, 369(657-
666), 657-66. doi 
10.1016/S0140-
6736(07)60313-4. 
 

skulle inte vara omskurna. De skulle 
frivilligt vela vara med i studien. Män 
med exempelvis hypospadi och svår 
fimosis exkluderades och andra 
onormala tillstånd exkluderades av en 
urologläkare. HIV- positiva och andra 
som inte ville veta resultatet på sin 
HIV-test var också exkluderade. 
 
Bortfall: 
1304 enligt studiens tabell. 
 

hos männen i 
Rakai 
distriktet i 
Uganda. 

en manlig omskärelse 
och den andra gruppen 
fick genomgå ingreppet 
24 månader senare.  
 
Skriftligt samtycke 
samlades från deltagarna 
och studien var etisk 
godkänd från en etisk 
kommitté.  

båda grupperna var 
ganska lika. För HIV-
prevention 
rekommenderas 
manlig omskärelse. 

12 Bailey, R.C., 
Moses, S., Parker, 
C.B., Agot, K., 
Maclean, I., 
Krieger, J.N,… 
Williams, C.F. 
(2007). Male 
circumcision for 
HIV prevention in 
young men in 
Kisumu, Kenya: a 
randomised 
controlled trial. 
Lancet 369(9562), 
645-56. doi: 
10.1016/S0140-
6736(07)60312-2. 
 

Population: Populationen är från 
Kisumun, Kenya och antal 
studiedeltagarna var 2784 män. 
Männen var i åldrarna 18-24 år. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Inklusionskriterierna för studien var 
att männen skulle vara HIV-negativa, 
sexuellt aktiva, i åldern 18-24 år, 
hemoblobin nivåer på 90g/L eller mer 
och vara icke-omskurna.  
 
Exklusionskriterierna var bland annat 
blödningssjukdomar, andra 
medicinska problem som var 
kontraindicerat mot ingreppet och om 
förhuden täcker halva glans-delen. 
 
Bortfall: 15% bortfall relaterat till att 
männen inte kom på planerade 
uppföljningar. 
 

Syfte: att 
undersöka 
ifall det finns 
en skyddande 
effekt av 
manlig 
omskärelse 
mot HIV-
infektionen. 
Även bedöma 
ifall 
interventione
n är säker och 
ifall det finns 
förändringar i 
männens 
sexuella 
beteende 
relaterat till 
studien. 

Design: Icke blindad, 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: I 
interventionsgruppen 
utfördes manlig 
omskärelse omgående 
och i kontrollgruppen 
genomgick 
studiedeltagarna 
ingreppet vid senare 
tillfälle. Uppföljningen 
skedde flera gånger och 
intervjuer om manens 
sexuella beteende 
utfördes. Under 1, 3, 6, 
12, 18 och 24:e månaden 
hade studiedeltagarna 
planerade uppföljningar.   

Resultat: Effekten av 
manlig omskärelse låt 
på 60 %. Deltagarnas 
sexuella beteende var 
nästan lika i båda 
grupperna och det var 
en låg proportion som 
hade oskyddad sex. Så 
interventionen var 
säker och manlig 
omskärelse kan 
erbjudas på ett säkert 
sätt. 

35/36 
(Hög) 

13 Kalichman, S.C., 
Simbayi, L.C., 
Vermaak, R., Cain 
D., Jooster S. & 
Pltzer, K. (2007). 
HIV/AIDS risk 
reduction 
counseling for 
alcohol using 
sexually 
transmitted 
infections clinic 
patients in Cape 
Town, South 
Africa. Journal of 
Acquired Immune 
Deficiency 
Syndromes, 44(5), 
594-600. doi: 
10.1097/QAL.0b01
380415e07 
 

Population: 144 deltagare från Cape 
Town, Afrika. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier:-  
 
Bortfall:-. 

Syfte: Att 
testa ifall 
rådgivning 
kring sexuellt 
beteende 
minskar 
risken för 
sexuellt 
överförbara 
infektioner. 

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod:  
Studiedeltagarna delades 
upp i 2 grupper ena 
gruppen fick rådgivning 
under 60 minuter och 
den andra gruppen fick 
rådgivning under 20 min. 
Uppföljning skedde efter 
3 och 6 månader efter 
interventionen.  

Resultat: I 
interventionsgruppen 
som fick 60 min 
rådgivning blev 
resultatet en ökning av 
kondomanvändningen 
och en minskning av 
oskyddade samlag. 
Kontrollgruppen hade 
lägre resultat än 
interventionsgruppen. 
I både kontroll- och 
interventions gruppen 
fann författarna en 
statistisk minskning i 
kondomanvändningen 
vid 6 månaders 
uppföljningen. 

35/36 
(Hög) 

14 Peltzer, K., 
Simbayu, L., 
Banyini, M. & 
Kekana, Q. (2012). 
HIV risk reduction 
intervention among 
medically 
circumcised young 
men in South 
Africa: a 
randomized 
controlled trial. 
International 
Journal of 
Behavioral 
Medicine, 19(3), 
336-41. doi: 
10.1007/s12529-
0119171-8 

Population: Det var 150 icke-
omskurna män som deltog i studien. 
Männen var från Sydafrika. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
- 
 
Bortfall: - 
 

Syfte: Att 
testa ifall att 
en kulturell 
skräddarsydd 
sexuell 
rådgivning på 
180 min, 
bland 
Sydafrikanska 
män som 
genomgått en 
medicinsk 
manlig 
omskärelse 
skulle kunna 
begränsa 
männens 
riskfyllda 

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: Det var 75 män 
som skulle vara i 
interventionsgruppen 
och 75 män skulle vara i 
kontrollgruppen. 
Männen skulle svara på 
frågor kring bland annat: 
substansanvändning och 
sexuellt beteende. 
 
Ett godkänt samtycke av 
deltagarna fanns och 
studien var etisk 
godkänd från en etisk 
kommitté.  

Resultat: 
Studiedeltagarna hade 
180 minuters 
sexualrådgivning. 
Detta minskade 
studiedeltagarnas 
riskfyllda sexuella 
beteenden.  

33/36 
(Hög) 
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 sexuella 
beteenden. 

15 Simbayi, L.C., 
Kalichman, S.C., 
Skinner, D., 
Jooster, S., Cain, 
D., Cherry, 
C,…Mathiti, V. 
(2004). Theory-
based HIV risk 
reduction 
counseling for 
sexually 
transmitted 
infection clinic 
patients in Cape 
Town, South 
Africa. Sexually 
Transmitted 
Diseases, 31(12), 
727-33.  
 

Population: 228 studiedeltagare från 
Sydafrika. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Inklusionskriterierna omfattade HIV-
test av studiedeltagen, beskrivande 
information kring studiedeltagarens 
HIV-riskbeteende historik och 
substansandvändning. 
 
Bortfall: - 

Syfte: Att 
utveckla och 
undersöka 
effekterna av 
en kort 
teoribaserad 
rådgivningsin
tervention för 
att förebygga 
HIV-
infektioner 
och sexuellt 
överförbara 
infektioner. 

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Metod: Rådgivning 
skulle ske med patienter 
på sexuellt överförbara 
infektionskliniker. Ena 
gruppen skulle få 60 
minuters rådgivning. 
HIV-risk reducerande 
rådgivning ingick i den 
timmen. I andra gruppen 
skulle 20 minuters 
rådgivning utföras. 
Uppföljningens tiden  
skedde efter 1 månad 
och 3 månader. 
 
Ett godkänt samtycke av 
deltagarna fanns och 
studien var etisk 
godkänd från en etisk 
kommitté. 
 
 

Resultat: 
Rådgivningen som 
pågick under 60 
minuter gav bättre 
resultat än 
rådgivningen som 
pågick under 20 
minuter. Resultatet 
visade en minskning 
av riskfyllda 
beteenden och lägre 
siffror på oskyddat 
samlag. Efter 
interventionen var 
även fler män villiga 
att utföra HIV-tester.  

35/36 
(Hög) 

16 Edler,G., Axelsson, 
I., Barker, G.M., 
Lie, S. & 
Naumburg, E. 
(2016). Serious 
complications in 
male infant 
circumcisions in 
Scandinavia 
indicate that this 
always be 
performed as a 
hospital-based 
procedure. Acuta 
Paediatrica, 
105(7), 842-50. 
doi: 
10.1111/apa.13402 
 

Population: Alla pojkar i 
Skandinavien som haft 
komplikationer av 
spädbarnsomskärelser. Under senaste 
20 åren. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Spädbarn under 1 årsålder 
inkluderades till studien. 
Komplikationsfall som skett under 20 
år behandlades.  
 
Bortfall: - 
 

Syfte: Att 
granska samt 
beskriva olika 
faktorer som 
förknippas 
med 
komplikation
er för 
pojkomskärel
ser i 
Skandinavien. 
Syftet är även 
att diskutera 
hur 
komplikation
er kan 
undvikas. 

Design: Originalartikel. 
 
Metod: Information 
kring komplikationer av 
pojkomskärelse 
samlades från Norge, 
Danmark och Sverige. 
Informationen som 
samlades hämtades från 
vittnen och journaler. 
 
 
 
Studien var etisk 
godkänd från Sverige, 
Danmark och Norge. 
 

Resultat: 
Komplikationer som 
varit livshotande kan 
ha undvikts om 
ingreppen utförts på 
sjukhus. Riktlinjer och 
information till 
vårdnadshavare bör 
ges för att förebygga 
komplikationer.  

31/36 
(Hög) 

 

Forskningsetiska överväganden 

I kvalitativa studier kan studiedeltagarnas personliga och privata upplevelser samt känslor 

beskrivas (Kvale & Brinkmann, 2009). Studierna som användes till examenarbetet var 

godkända av etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2008). Kvalitetsgranskningen utfördes 

på de 16 valda artiklarna. Om författarna till artiklarna hade ett etiskt förhållningssätt höjdes 

poängsättningen i kvalitetsgranskningen (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). I varje 

handling i en studie kan det finnas en etisk dimension vilket också kan vägas in i artikelns 

etiska bedömning (Kjellström, 2012). Vissa studier som användes till examensarbetet har haft 

spädbarn som studiedeltagare. Eftersom spädbarnen är omyndiga har vårdnadshavarna lämnat 

ett samtycke till att deras son skall delta i studien (Al Qahtani et al., 2014; Bazmamoun et al., 

2008; Bowa et al., 2013; Pan et al., 2013; Sharara-Chami et al., 2017). I studierna med 
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tonåringar och vuxna som genomgått en manlig omskärelse har studiedeltagandet varit 

frivilligt (Auvert et al., 2005; Pan et al., 2013; Wawer et al., 2009; Wilson et al., 2013). 

RESULTAT 

Till detta examensarbete inkluderades 16 artiklar (se Tabell 2). Majoriteten av artiklarna var 

RCT-studier (12 av 16) för att stärka examensarbetets resultat. Av resterande artiklar var två 

kvantitativa originalartiklar och två kvalitativa artiklar. Alla artiklar bedömdes ha en hög 

kvalitet och var etiskt godkända. Litteraturstudiens resultat presenteras utifrån systemteorins 

fyra koncept med teman som genererades från resultatanalysen (se Tabell 3). 

 
Tabell 3. Systemteori koncepten och deras teman. 

Koncept Tema 
Kommunikation Bemötande och information om pre- och 

postoperative åtgärder 
Interaktion Sexualrådgivning 
Perception Individers omvärldsuppfattningar 
Transaktion Att mötas på jämlik grund 

 

Kommunikation 

Tema- Bemötande och information om pre- och postoperativa åtgärder  
 
Vid en pojk-/manlig omskärelse skall en läkare preoperativt screena barnet och utesluta 

kontraindikationer för ingreppet. Detta för att säkerställa att barnet är lämpat för en pojk-

/manlig omskärelse (Bailey et al., 2007; Auvert et al., 2005; Gray et al., 2007). Ifall utföraren 

inte är medicinskt kunnig kan omskärelsen även ske vid hypospadi även om det är en 

kontraindikation (Bazmamoun et al., 2008). Komplikationsrisker ökar ifall ingreppet utförs av 

en oerfaren och outbildad utförare (Bazmamoun et al., 2008; Bowa et al., 2013). Allvarliga 

komplikationer kan även uppstå om ingreppet utförs av en icke kvalificerade person under 

ohygieniska förhållanden (Bazmamoun et al., 2008). Det finns olika attityder kring pojk-

/manlig omskärelse. En negativ attityd finns mot omskärelser som sker utanför sjukhus 

relaterat till komplikationsriskerna (Edler et al., 2016). Ifall vårdpersonalen i Haiti fick 

utbildning i att utföra ingreppet skulle 76 % av vårdpersonalen vara villiga att utföra ingreppet 

(Gévieux et al., 2015). Det behövs utbildning och träning för att kunna utföra det kirurgiska 

ingreppet (Bailey et al., 2007; Gray et al., 2007). Det är även viktigt att utföra ingreppet med 

lämpliga instrument och ha goda hygieniska förhållanden för att förebygga komplikationer 

(Bazmamoun et al., 2008; Edler et al., 2016; Sharara-Chami et al., 2017). Det finns olika 
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instrument som används för att utföra en pojk-/manlig omskärelse (Edler et al., 2016). I en 

studie som utfördes i Kina var det Shenghuan instrumentet med Yans metod som var bäst vid 

pojk-/manlig omskärelse. Shenghuan instrumentet jämfördes med konventionell skalpell- och 

suturteknik (Pan et al., 2013). Under samma år utfördes en annan studie där forskarna 

jämförde Mogen Clamp-instrumentet med Plastibell- och Gomco instrumenten. Författarna 

framkom till att Mogen Clamp var det säkraste instrumentet och den föredrogs av 65 % 

utförare (Bowa et al., 2013). 

 

Vårdpersonalen iHaiti hade en positiv attityd till pojk-/manlig omskärelse. Cirka 90 % av 

vårdpersonalen i Haiti ansåg att pojk-/manlig omskärelse minskar risken för sexuellt 

överförbara infektioner (Gévieux et al., 2015). I en annan studie tyckte även vårdpersonalen 

att resultatet efter ingreppet var estetiskt tilltalande (Mavhu et al., 2016). Fördelarna med 

omskärelsen är att pojken kommer ha ett HIV-skydd som ligger på 60 % (Auvert et al., 2005; 

Bailey et al., 2007). Flera studier tyder på att ingreppet har flera positiva hälsoeffekter för 

individen och att det minskar risken att drabbas av ett flertal sjukdomar (Al Qahtani et al., 

2014; Auvert et al., 2005; Dévieux et al., 2015; Wilson et al., 2013). Exempelvis minskas den 

virala mängden humant papillomvirus (HPV) hos en omskuren man. Även den virala 

mängden hos en redan infekterad man minskas efter en manlig omskärelse. Detta medför att 

förekomsten av HPV minskar också hos mannens kvinnliga partner (Wilson et al., 2013).  

 

Information kring postoperativa vård kan även förmedlas via kommunikationen. Det är viktigt 

att informera att komplikationer i Skandinavien är relativt sällsynta men allvarliga 

komplikationer kan ske och det är därför viktigt att omskärelsen utförs på sjukhus (Edler et 

al., 2016). Det är också viktigt att informera patienten/vårdnadshavarna kring vilka 

postoperativa komplikationer som patienten/vårdnadshavaren bör hålla koll på för att 

förebygga komplikationer (Edler et al., 2016). En postoperativ risk efter en pojkomskärelse är 

urinrörsförträngning. För att förebygga urinrörsförträngning skall vitt vaselin användas på 

operationsområdet och på penisens glans efter varje blöjbyte (Bazmamoun et al., 2008).  
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Interaktion 

Tema- Sexualrådgivning 
 
Studier bekräftar att manlig omskärelse har en skyddande effekt mot HIV-infektioner upp till 

60 % vilket även medför en reducerad spridning av HIV-infektionerna (Auvert et al., 2005; 

Bailey et al., 2007). Även om manlig omskärelse har 60 % skyddande effekt mot HIV-

infektioner (Auvert et al., 2005; Bailey et al., 2007) rekommenderas unga pojkar och männen 

fortfarande att använda kondom för att förebygga sexuella överförbara infektioner (Auvert et 

al., 2005; Bailey et al., 2007; Wawe et al., 2009). I en studie fann forskarna att ifall en manlig 

omskärelse utförs på en redan HIV-infekterad mannen så kan mannen fortfarande smitta sin 

kvinnliga partner. I denna studie betonade även författarna vikten av en fortsatt 

kondomanvändning (Wawer et al., 2009).  

 

Enligt Auvert och medarbetare (2005) fann forskarna en minskad kondomanvändning bland 

studiedeltagarna som hade genomgått en medicinsk omskärelse i Sydafrika. Männen i 

Sydafrika hade även ett mer riskfyllt sexuellt beteende, exempelvis genom ett ökat antal 

sexuella kontakter. Enligt Wawer och medarbetare (2009) skall sexuellt aktiva unga pojkar 

och vuxna män rekommenderas att avstå från samlag efter att de genomgått en omskärelse 

tills att såret har läkt helt, annars kan de utsätta sig själva för en risk att drabbas av exempelvis 

en HIV-infektion. Studier tyder på att ytterligare information och rådgivning bör ges till 

omskurna män som har ett mer riskfyllt sexuellt beteende (Auvert et al., 2005; Kalichman et 

al., 2007; Pletzer, Simbayu, Banyini & Kekana, 2012). I två RCT-studier som ägde rum i 

Kenya och Uganda uppvisade inte studiedeltagarna något ökat sexuellt riskbeteende (Bailey et 

al., 2007; Gray et al., 2007). I tre andra RCT-studier genomfördes sexualrådgivning i 

förebyggande syfte mot HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Detta på grund av det 

riskfyllda sexuella beteendet som en del av de omskurna männen i Sydafrika uppvisat. Då var 

det viktigt att informera, utbilda och motivera dessa individer via sexualrådgivning kring hur 

de kan skydda sig mot HIV-smitta, exempelvis genom ökad kondomanvändning. 

Interaktionen under sexualrådgivningen var baserad på bland annat information. Detta för att 

information minskade studiedeltagarnas sexuella riskbeteende samt ökade studiedeltagarens 

kunskap (Kalichman et al., 2007; Pletzer et al., 2012; Simbayi et al., 2004). I en studie gav 

rådgivningen ett positivt resultat vid första uppföljningstillfället. Kondomanvändningen ökade 

med 25 % bland studiedeltagarna och dessutom minskade de oskyddade samlagen med 65 %. 

Vid nästa uppföljningstillfälle hade resultaten minskat. Resultaten var emellertid delvis 
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kortsiktiga och männen från Sydafrika hade svårt att ändra sina sexuella vanor helt 

(Kalichman et al., 2007). Rådgivning i en annan studie gav också en ökad kondomanvändning 

(Simbayi et al., 2012). I den tredje studien som använde sig av sexual rådgivning fann 

forskarna att den kulturella Sydafrikanska manliga rollnormen förändrades inte över tid hos 

studiedeltagarna utan vara nästan densamma under studiens gång (Peltzer et al., 2012). Det är 

viktigt att reda ut eventuella missuppfattningar om omskärelsens skyddande effekt för både 

studiedeltagare och hos vårdpersonal, eftersom den skyddande effekten av omskärelsen endast 

är 60-procentig och därmed begränsad (Mavhu et al., 2016).  

 

Perception 
Tema- Individers omvärldsuppfattningar  

I en studie uttryckte vissa vårdnadshavare rädsla och oro över att deras son skulle ta skada av 

ingreppet. Vissa vårdnadshavare oroade sig för att deras son skulle dö, ha en intensiv smärta 

eller få en penisskada (Mavhu et al., 2016). Enligt en studie av Edler och medarbetare (2016) 

så är riskerna för allvarliga komplikationer väldigt låga om en medicinsk omskärelse utförs på 

ett sjukhus. Studien av Mavhu och medarbetare (2016) ägde rum i Zimbabwe och där 

påverkade samhällets kultur vårdnadshavarens inställning och syn till ingreppet (Mavhu et al., 

2016). Dessa oroliga vårdnadshavare hade från början anmält att deras nyfödda son skulle 

genomgå ingreppet, men de avvek från den bokade tiden på grund av sina känslor som 

påverkades av deras perception. Vårdnadshavare som själva hade genomgått manlig 

omskärelse ville även att deras son skulle genomgå ingreppet. En del av föräldrarna som hade 

genomgått en manlig omskärelse och upplevt en svår smärta var mer benägna att inte tillåta 

sina söner att genomgå en pojkomskärelse. Andra vårdnadshavare som hade genomgått en 

manlig omskärelse och varit nöjda med det deltog i studien. De tillät pojkomskärelse på sina 

söner och var tillfredsställda med resultatet. De tyckte även att pojkomskärelsen var ett säkert 

ingrepp. Hälso- och sjukvårdspersonalen tyckte också att ingreppet var säkert. Missförstånd 

hos vårdnadshavarna var då hinder och barriärer till att tillåta pojkar genomgå ingreppet 

(Mavhu et al., 2016). 

 

Vid en pojkomskärelse ska barnet vara väl smärtlindrad under och efter ingreppet. En äldre 

studie har visat att EMLA och oral glukoslösning är en bra smärtlindring vid en 

pojkomskärelse (Al Qahtani et al., 2013). Enligt en RCT-studie av Sharara-Chami och hennes 

medarbetare (2017) anser de att det inte är tillräckligt som smärtlindring, utan det nyfödda 

barnet blir bättre smärtlindrad med oral glukoslösning, bedövningskrämen EMLA och 
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penisblockad (Sharara-Chami, et al., 2017). Utifrån en annan studie är även lokal 

smärtlindringen lättare att utföra på spädbarn eftersom de är mindre aktiva jämfört med äldre 

barn (Dévieux et al., 2015). För äldre barn som inte klarar av lokal anestesi vid en 

pojkomskärelse kan pojkomskärelsen ske under generell anestesi (Pan et al., 2013).  

 

Transaktion 
Tema- Att mötas på jämlik grund 
 

Ett ökat intresse att genomgå en medicinsk manlig omskärelse tillkom bland 

lokalbefolkningen, där de tre randomiserade kontrollerade studierna som bekräftat att manlig 

omskärelse minskar risken för HIV-infektionen upp till 60 %, utfördes (Auvert et al., 2005; 

Bailey et al., 2007; Gray et al., 2007). Flera studiedeltagare genomgick en pojk-/manlig 

omskärelse i preventionssyfte mot HIV (Auvert et al., 2005; Bailey et al., 2007; Gray et al., 

2007; Mavuh et al., 2016). En del av studiedeltagarna som genomgick manlig omskärelse i en 

studie hade även en religiös bakgrund. Dessa studiedeltagare var bland annat katoliker, 

protestanter och muslimer (Gray et al., 2007). I en annan studie utfördes pojkomskärelse på 

grund medicinska tillståndet fimosis (Pan et al., 2013). Pojk-/manlig omskärelsen utfördes 

även vid olika åldrar (Al Qahtani et al., 2014; Auvert et al., 2005; Bailey et al., 2007; Gray et 

al., 2007; Mavuh et al., 2016). Även kulturen som barnet befann sig i påverkade om barnet skulle 

genomgå en pojkomskärelse eller inte. I Zimbabwe påverkade kulturen delvis vårdnadshavarnas 

beslut om de skulle tillåta pojkomskärelse på sin son eller inte (Mavuh et al., 2016).   

DISKUSSION 

Studiens vetenskapliga artiklar visar att pojk-/manlig omskärelse är ett stort och brett område. 

Med systemteorins fyra koncept kan sjuksköterskan förmedla evidensbaserad information till 

patienten/vårdnadshavarna. Konceptet kommunikation kan användas när sjuksköterskan 

bemöter och informerar patienten/vårdnadshavarna kring pre- och postoperativa åtgärder vid 

omskärelse. Eftersom studier har visat att manlig omskärelse kan resultera i ett ökat sexuellt 

riskbeteende är det viktigt med sexualrådgivning där även patienten/vårdnadshavarna kan 

ställa frågor. Denna del faller under konceptet interaktion. Patienter och vårdnadshavare kan 

uppleva oro inför omskärelsen, vilket sjuksköterskan måste bemöta på ett empatiskt sätt. 

Perception handlar om individers omvärldsbild och sjuksköterskan måste ha förståelse för att 

omvärldsuppfattning och värderingar kan se olika ut och ta hänsyn till detta och anpassa sitt 

bemötande. Slutligen, för att bemöta en patient/vårdnadshavare med frågor om omskärelse på 
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bästa sätt, krävs att mötet sker under jämlika förhållanden, vilket faller under begreppet 

transaktion.  

 

Resultatdiskussion  

Kommunikation 

För att kunna bemöta och informera patenten/vårdnadshavare kring pojk-/manlig omskärelse 

är det viktigt att kommunicera evidensbaseradfakta på bästa möjliga sätt. Det är därför viktigt 

att förstå de olika faktorer som kan påverka en kommunikation både positivt eller negativt. 

 

Patienten/vårdnadshavaren har rätt till att få information om ingreppets för- och eftervård. De 

har även rätt att få information om vilka fördelar pojkomskärelse innebär och eventuella 

komplikationsrisker som kan uppstå vid ingreppet. På så sätt kan patienten/vårdnadshavaren 

stärka sitt ställningstagande inför ingreppet (SFS, 2014:821). Lundquist (2015) betonar hälso- 

och sjukvårdspersonalens professionsetik, som är pliktetisk. Hälso- och sjukvårdspersonalen 

har då skyldighet att utföra vissa goda handlingar och avstå från vissa onda handlingar. Detta 

för att vårdpersonalen skall tillgodose patientens rättigheter. Bisonos och hans medarbetares 

(2012) resonerar på samma sätt då de menar att det är vårdpersonalens skyldighet att 

informera vårdnadshavarna om pojkomskärelse. Vårdnadshavarna ska även informeras om 

exempelvis ingreppets fördelar och komplikationsrisker. Detta för att vårdnadshavarna ska 

kunna fatta ett välgrundat beslut om ingreppet. Om de inte blir informerade av vårdpersonalen 

kommer de med hög sannolikhet att följa sina personliga värderingar.  

 

Enligt Broberg (2015) kan både vårdnadshavare och sjukvårdspersonal under ett besök 

uppleva svårigheter när det gäller att ge information till ett barn. De vill inte väcka onödig oro 

men de vill att barnet skall få möjlighet att ta in och förstå information om ingreppet och hur 

det går till. Det är viktigt att informera patienten eftersom forskning har visat att 

välinformerade barn upplever mindre stress och kan utifrån det anpassa sig till situationen 

som de kommer att befinna sig i. Då information ska ges till patienten bör sjuksköterskan ta 

hänsyn till barnets språkutveckling och anpassa informationen efter individens ålder och 

utvecklingsnivå. Det är viktigt att lyssna för att ge patienten chanser till att kunna uttrycka sig 

och förmedla sina tankar och funderingar kring ämnet. Även King (1981) menar att om 

sjuksköterskan inte lyssnar så kan det leda till olika barriärer i kommunikationen (King, 

1981). Hallström (2015b) påtalar även vikten av att kommunikationen med 
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patienten/vårdnadshavarna ska ske i avskildhet, utan störningar. Detta överensstämmer med 

Kings (1981) teori att stimuli och ljud från miljön där kommunikationen sker försämrar 

kommunikationen mellan parterna. Momani och Kurashy (2012) anser även att 

sjuksköterskan bör vara medveten om tidsbrist inom vården påverkar bemötandet och 

kommunikationen negativt och Fossums (2013) påpekar att stressad vårdpersonal kan 

försvåra för patienten/vårdnadshavaren att ställa frågor. Patienten/vårdnadshavarna kan 

tendera att hålla tillbaka sina frågor vid sådana situationer. Det är viktigt för 

patienten/vårdnadshavarna att få tid med sjuksköterskan så att de kan samtala kring ämnet och 

ställa frågor. Det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar aktivt och visar intresse för 

patienten/vårdnadshavarna samt ger de möjlighet att samtala om det de tycker är viktigt. Detta 

kan leda till att patienten/vårdnadshavarna kan känna sig väl bemötta och uppleva mötet som 

positivt. King (1981) framhåller att kommunikation underlättas genom komplettering med 

exempelvis skriftlig information. Även Hallstörm (2015b) påtalar att det finns även flera sätt 

att förmedla information, exempelvis genom informationsbroschyrer, filmer, böcker och 

webbaserat material. Hallström (2015b) betonar även att sjuksköterskan ska utvärdera barnets 

och vårdnadshavarens informationsbehov och anpassa sig efter behoven. 

 

Kan sjuksköterskans beteende påverka kommunikationen med patienten/vårdnadshavaren på 

ett negativt eller positivt sätt?. Enligt systemteorin är människans beteende sammankopplat 

med kommunikation (King, 1981). Broberg (2015) understryker att bemötande och 

kommunikation är avgörande komponenter för om vårdnadshavarna känner förtroende till 

sjuksköterskan eller inte. Vårdnadshavare som känner att de involveras i beslut, blir tagna på 

allvar och blir lyssnade på upplever sig mer nöjda och har ett större förtroende för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan via sitt beteende under ett möte förmedla en positiv eller 

negativ attityd. Detta kan förmedla budskap till patienten/vårdnadshavarna och det har även 

en betydelse för patientens/vårdnadshavarnas välmående (King, 1981). 

 

Enligt patienlagen (SFS, 2014:821) har även patienten/vårdnadshaven rätt att få information 

om olika metoder som används vid ingreppet pojk-/manlig omskärelse. Det finns flera olika 

instrument och metoder som används världen över för att genomföra en pojk-/manlig 

omskärelse. Enligt en granskning av 16 dokumenterade studier låg medianen av 

komplikationsrisken för pojkomskärelse under 1 årsåldern på 1,5 % (UNAID, 2011). Hur 

skall vårdpersonalen/patient/vårdnadshavare veta vilken av instrumenten och metoderna som 

är bäst när flera studier tyder på att olika instrument är bra?. I Kina användes Shenghuan 
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instrumetet med Yans metod och rekommenderades där (Pan et al., 2013). I en annan studie 

som utfördes i Zambia rekommenderades Mogen Clamp instrumentet (Bowa et al., 2013). 

Flera studier tyder på att andra instrument är också bra och varje instrument har olika för- och 

nackdelar (UNAID, 2011). Enligt WHO och UNAID (2011) rekommenderar de tre instrument 

för att utföra pojk-/manlig omskärelse. Dessa är Mogen Clamp, Gomco Clamp och Plastibell. 

I Sverige verkar RFSU (2011) stödja Mogen Clamp-instrumentet och använder den i sin 

faktabroschyren för pojk-/manlig omskärelse. I en randomiserad kontrollerad studie framkom 

att Mogen Clamp har mer kosmetiska komplikationer än Gomco Clamp och Plastibell-

instrumenten. Fördelarna med Mogen Clamp väger upp riskerna för de kosmetiska 

komplikationerna eftersom komplikationsrisken till det var låga (Bowa et al., 2013). 

Fördelarna med Mogen Clamp är att den är säker, kostnadseffektiv samt att det är flera 

utförare som föredrar den framför Gomco Clamp och Plastibell (Bowa et al., 2013). Målet 

med dessa instrument är att orsaka hemostas så att suturer inte behövs efter ingreppet på 

exempelvis nyfödda pojkar (Bowa et al., 2013). Två år efter WHO och UNAIDS 

rekommendationer utfördes en RCT-studie där pojk-/manlig omskärelse utförts med hjälp av 

koldioxidlaserteknik. Tekniken har jämförts med konventionella tekniker och forskarna kom 

fram till att koldioxidlasertekniken har fler fördelar jämfört med den konventionella tekniken. 

Studiedeltagarna som genomgick omskärelsen med koldioxidlasertekniken hade mindre 

smärta, mindre blödning och färre komplikationer. Koldioxidlasertekniken var även enklare, 

säkrare, effektivare och snabbare än den konventionella tekniken (Xu et al., 2013). Skall 

vårdpersonalen/patienten/vårdnadshavarna utgår ifrån att koldioxidlasertekniken är bäst eller 

skall WHO och UNAIDS rekommendationer fortfarande gälla tills att flera studier utföras och 

stärkt Xu och medarbetares (2013) resultat. Enligt UNAID (2010) betonar de vikten av att det 

finns ett behov av flera jämförelsestudier kring de olika instrumenten/teknikerna. 

 

Kan kostnaderna för en pojk-/manlig omskärelse påverka val av instrument/metod i de olika 

länderna? Exempelvis var Mogen Clamp mer kostnadseffektiv jämfört med Gomco Clamp 

och Plastibell. Instrumentet kunde steriliseras och användas igen på en annan patient (Bowa et 

al., 2013). Generellt medför både spädbarns- och vuxenomskärelse en låg kostnad, kostnaden 

för spädbarnsomskärelsen är lägre jämfört med vuxenomskärelse (Mlahu et al., 2016). I 

Sverige på exempelvis Läkarhuset Odenplan, barnkirurgi, i Stockholm kostar en medicinsk 

omskärelse genomfört med Mogen Clamp instrumentet, 1500 kr för pojkar under 18 år och 

som tillhör Stockholms läns landsting (Barnkirurgen, 2004). 
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Interaktion 

Studien som ägde rum i Sydafrika fann att männen hade ett ökat sexuellt riskbeteende efter 

manlig omskärelse (Auvert et al., 2005). De andra studierna som utförde sexualrådgivning 

utfördes också i Sydafrika (Kalichman et al., 2007; Peltzer et al., 2012; Simbayi et al., 2004). 

Studierna som inte påvisade någon ökad sexuellt riskbeteende efter manlig omskärelse 

utfördes i Uganda och i Kenya (Bailey et al., 2007; Gray et al., 2007). Kan Sydafrikanska män 

ha andra förväntningar och tolkningar kring vad en manlig omskärelse innebär jämfört med 

männen i Uganda och Kenya. Enligt Gray och medarbetare (2007) finns det skillnader i 

individers sexuella riskbeteende relaterat till deras kultur och religion (Gray et al., 2007) så 

det är svårt att dra en slutsats av varför männen i Sydafrika hade ett ökat sexuellt 

riskbeteende. Enligt Gray och medarbetare (2007) kan en överdriven tro på omskärelsens 

skyddande effekt leda till en ökning av individer sexuella risktagande beteende. Detta 

överensstämmer med Bailey och medarbetare (2007) som ansåg att ifall männen trodde att de 

var skyddade mot HIV-infektionen så är sannolikheten stor att vissa män skulle engagera sig i 

flera sexuella riskbeteenden. Enligt exempelvis islam är all sexualitet förbjuden utom den som 

är inom äktenskap (Samuelsson, 2002). Så trots att muslimska pojkar och män genomgår en 

manlig omskärelse så är risken låg att manligomskärelse leder till en ökad sexuell beteende 

hos den gruppen. 

 

I Sverige har forskning visat att ungdomarna idag har en mer accepterad syn på att ha 

tillfälliga sexuella kontakter, jämfört med hur det var för 20 år sedan. Ungdomars syn på att 

ha samlag vid första träffen och deras syn på antal sexualpartner är också mer tillåtande. Detta 

bidrar till ett ökat sexuellt risktagande som leder till ett ökat antal oönskade graviditeter och 

sexuellt överförbara infektioner. Trots denna trend har inte kondomanvändandet ökat enligt 

studier. Ungdomarna i Sverige bedömer risken som liten att smittas av en HIV-infektion. 

Orsaken till det är att de litar på deras partner skulle berätta om hen har någon eventuell smitta 

(Larsson, 2015). Enligt Lundquist (2015) verkar ungdomarna i Sverige följa principetiken 

som går ut på att göra gott och att inte skada. Principetiken är den gängse moralen som 

innefattar grundläggande normer i samhället. Problemet är att enligt Rydström (2015) så 

håller flera HIV-infekterade barn och ungdomar sin sjukdom hemlig. Detta kan leda till att 

barnen och ungdomarna kan utsätta andra för smittan. Enligt statistiken från 

Folkhälsomyndigheten (2018) så har antalet HIV-infekterade individer ökat i Sverige. Mer 

riktade insatser kan krävas för att öka kondomanvändning bland ungdomar för att förebygga 

de hälsorisker som ungdomarna utsätter sig för. En enda oskyddad sexuell kontakt kan räcka 
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för att bli smittad av någon könssjukdom. Om ungdomen inte upptäcker att hen blivit smittad 

kan även individen smitta andra omedvetet (Larsson, 2015). Att ge information i form av 

exempelvis sexualrådgivning till unga sexuellt aktiva män kan ske under en verbal och icke-

verbal interaktion mellan sjuksköterskan och patienten. Då ungdomen besöker en mottagning 

behöver ungdomen få faktabaserad information om exempelvis preventivmedel, smittrisker 

och behandlingar. Det är även viktigt att sjuksköterskan inte skuldbelägger ungdomen. Samtal 

med ungdomar har även visat sig ha en betydelse i beteendeförändring (Larsson, 2015). 

 

Sexualrådgivningen hade ett kortsiktig positivt resultat men studiedeltagarna hade svårt att 

inte ta sexuella risker under en längre tid (Kalichman et al., 2007). Detta kan tyda på att 

studiedeltagarna behöver ha flera täta och kontinuerliga sexualrådgivningar för att det positiva 

studieresultatet ska bestå långsiktigt. Enligt Månsson (2015) finns det stöd att tonåringar 

behöver få upprepad information och detta gäller även alla barn. Hallström (2015b) påtalar 

även att information och rådgivning kan även ibland ges då patienten/vårdnadshavaren inte är 

mottaglig för den. Allmän information kan även vara icke-relevant för individen under 

rådgivningen. Information kan även vara otillräcklig, oanvändbar i vardagen och individen 

kan även missförstå den. Enligt Mavhu och medarbetare (2016) menar att sjuksköterskan då 

eventuellt kan korrigera missuppfattningar genom att fråga och prata med patienten. Eftersom 

konceptet interaktion är påverkad av patientens uppfattningar, kunskap, behov och mål (King, 

1981) är det bra att sjuksköterskan tar reda på dessa faktorer för att kunna förstå patientens 

synpunkter kring ämnet. Det kan vara intressant att ta reda på hur studiedeltagna vill att 

rådgivningen skall vara utformad så att de på bästa möjliga sätt kan ha nytta av den. 

 

Perception 

Enligt en studie av Mavhu och medarbetare (2016) kan människors perception kring pojk-

/manlig omskärelse vara olika. Vissa vårdnadshavare kan exempelvis rekommendera 

ingreppet till andra medan andra vårdnadshavare kan vara rädda och oroliga inför ingreppet. 

Perceptionen påverkar patientens/vårdnadshavarnas handlingar och även deras omvärldsbild 

(King, 1981). I en studie som ägde rum i Zimbabwe hade fäder genomgått en manlig 

omskärelse haft en dålig smärtlindring postoperativt detta påverkade deras beslut kring 

pojkomskärelse för deras söner (Mavhu et al., 2016). Ifall omskärelsen skulle utföras i 

Sverige skulle sjuksköterskan kunna försäkra patienten/vårdnadshavare att pojkomskärelse 

ska ske under adekvat smärtlindring och enligt lagen är vårdpersonalen skyldig att informera 

kring postoperativa eftervården (SFS, 2014:821). Detta innebär att sjuksköterskan skall ge 
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informera kring den postoperativa smärtlindringen. Med evidensbaserad information och 

kunskap kring ämnet kan vårdnadshavarna få en valmöjlighet att utföra ingreppet eller inte 

vilket de har de rätt till enligt patientlagen (SFS, 2014:821). Bemötandet av en orolig patient 

eller oroliga vårdnadshavare skall göras respektfullt. Vårdnadshavarnas oro skall bemötas och 

de ska få en chans att uttrycka både farhågor och funderingar kring ingreppet, samt få sina 

frågor besvarade. Sjuksköterskan skall vara sympatiskt i sitt bemötande och även ge tid för 

vårdnadshavare att uttrycka sin oro. På så sätt skapas förtroende för sjuksköterskan och hen 

kan få en bra kontakt med vårdnadshavaren. Ibland kan vårdnadshavare ha en orealistisk syn 

eller oro och då är det viktigt att presentera medicinska fakta och lugna vårdnadshavarna 

(Broberg, 2015). Missförstånd av information kan påverka individers perception och 

omvärldsbild (King, 1981). Därför är det viktigt med evidensbaserad information. Enligt göra 

gott principen så är målet att förhindra lidande och främja välbefinnandet hos 

patienten/vårdnadshavaren (Lundquist, 2015).  

 

Transaktion 

Pojk-/manlig omskärelse sker på olika grund och av olika anledningar. Sjuksköterskor och 

vårdpersonal bör känna till att WHO och UNAIDS rekommenderar pojk-/manlig omskärelse i 

preventionssyfte mot HIV- infektion och även för att uppnå andra hälsofördelar. Dessa 

organisationer vill öka antalet pojk-/manlig omskärelse och strävar efter att preventionen skall 

ske i en större utsträckning och att ett bredare preventionsarbete ska ske i förebyggande syfte 

mot HIV (Auvert et al., 2005; Baily et al, 2007; Bowa et al., 2013; Dévieux et al., 2015; Gray 

et al., 2007; Mavhu et al., 2016). Eftersom pojk-/manlig omskärelse rekommenderas i HIV-

preventions syfte så är överförbarheten till Sverige är inte så stark eftersom Sverige har ett 

lågt antal HIV rapporterade fall (Folkhälsomyndigheten, 2018). Problemet med HIV-

infektionen är också att en smittad individ kan var helt symptomfri fram till exempelvis vuxen 

ålder (Rydström, 2015). Det påverkar inte statistiken fören individen fått symptom och 

därefter fått sin diagnos. Pojk-/manlig omskärelse är exempelvis mer relevant för Sverige när 

det gäller HPV smittan. Där forskning tyder på att pojk-/manlig omskärelse minskar den 

virala mängden hög-risk humant papillomvirus (HR-HPV) hos omskurna män vilket i sin tur 

leder till att den kvinnliga partnern löper mindre risk att bli infekterad av HR-HPV (Wilson et 

al., 2013). Kvinnorna löper även en mindre risk att drabbas av cervixcancer (Castellsagué et 

al., 2002). 
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Sjuksköterskans uppgift är att kunna förstå helheten enligt King (1981). För att sjuksköterskan 

ska kunna ge lämplig vård till pojken och hans familj måste sjuksköterskan vara medveten 

och bekväm med att alla människor är olika och med det visa respekt för individen och för 

mångfalden (Hallström, 2015b). Enligt statistiska centralbyrån (2017) har Sverige haft en 

massiv invandring från olika länder under år 2017. Detta år invandrade 144 489 individer från 

bland annat Syrien, Afghanistan och Irak till Sverige. Tolkbehovet kommer relaterat till detta 

att öka. Tolk ska användas vid behov enligt patientlagen och informationen som förmedlas till 

patienten/vårdnadshavarna skall anpassas till individens mognad, ålder, förutsättningar och 

språkliga bakgrund (SFS, 2014:821). Detta överensstämmer med Kings teori (1981) där mötet 

ska ske under jämlika förhållanden. Enligt Hallström (2015b) är det olämpligt att använda 

exempelvis en släkting som tolk. Sjuksköterskan ska beställa en auktoriserad tolk och vid 

beställningen hos tolkförmedlingen ska sjuksköterskan klargöra att samtalet kommer ske med 

ett barn. Under tolksituationer kan barn ha svårt att känna tillit. Det är då viktigt att 

sjuksköterskan då försäkrar sig med tolkens hjälp om att pojken har förstått den givna 

informationen (Hallström, 2015b). Hallström (2015b) betonar även att sjuksköterskan bör se 

till att tolk finns tillgänglig vid behov. Detta för att sjuksköterskan ska kunna bedriva pojkens 

omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv. På så sätt kan kommunikationen mellan parterna ske 

under optimala förhållanden. Sjuksköterskan ska vara öppen för frågor så att hen kan reda ut 

eventuella missförstånd. Detta för att samtalet ska kunna fortsätta på jämlika grunder (King, 

1981). 

 

I Sverige är cirka 10 % av barnen födda i något annat land. För att sjuksköterskan skall kunna 

kommunicera med familjen på ett effektivt sätt är det viktigt att sjuksköterskan tar reda på 

familjens värderingar och attityder. Utifrån det kan sjuksköterskan individualisera 

vårdplaneringen för pojken (Hallström, 2015b). Narayanasamy (2003) betonar att 

sjuksköterskan bör vara medveten om att både inom och mellan olika kulturer kan det finnas 

risk för missförstånd. Hallström (2015b) menar att det är viktigt att sjuksköterskan gör sig 

medveten om sina egna värderingar, preferenser och kultur och hur dessa faktorer påverkar 

samarbetet med pojken och hans vårdnadshavare. Narayanasamy (2003) anser att 

sjuksköterskans fördomar skapas på grund av kunskapsbrist om patientens/vårdnadshavarnas 

kulturer. Detta kan bidra till ett negativt möte mellan sjuksköterskan och 

patienten/vårdnadshavarna. Även Persson (2010) understryker att missförstånd mellan 

patienter/vårdnadshavare och vårdpersonal är lätt hänt om vårdpersonalen har kunskapsbrist. 

Vårdpersonalen generaliserar patientens kulturella beteenden, värderingar och livsstil. De 
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agerar utifrån tidigare erfarenheter och skapar förutfattade meningar om 

patientens/vårdnadshavarnas kultur (Persson, 2010; Wikberg & Bondas, 2010). För att 

undvika fördomar gentemot patienten är det viktigt att skapa sig en förståelse för 

pojkens/vårdnadshavarnas kultur. Pergert och medarbetare (2008) visar i sin studie att 

sjukvårdspersonalen behöver mer grundläggande kunskaper om människors kulturer för att 

minska missförstånd och fördomar. Genom ökad kulturell medvetenhet kan vårdpersonalen ha 

viss förståelse för situationer som de inte tidigare upplevt eller för situationer som de finner 

avvikande. Ekblad och medarbetare (2000) påtalar även vikten av att sjuksköterskan ska ha ett 

tillräckligt starkt självförtroende för att kunna ställa frågor till patienten/vårdnadshavarna för 

att exempelvis få en förståelse av patientens kulturella värderingar. Pergert och hans 

medarbetare (2008) menar även att sjuksköterskan kan få ett ökat självförtroende om de är 

mer kulturellt medveten vilket kan leda till att kommunikationen bli bättre samt att patientens 

vård blir effektivare. Den kulturella medveten bidrar även till en ökad förståelse och öppenhet 

i mötet med patienter/vårdnadshavare från andra kulturer. Vidare kan kulturellmedvetenhet 

leda till att konflikter som kan uppkomma på grund av kunskapsbrist undviks (Leishman, 

2004). Detta leder i sin tur till ett bättre möte mellan patienten/vårdnadshavaren och 

vårdpersonalen. Trots att sjuksköterskan inte delar samma värdering så är det viktigt att 

sjuksköterskan försöker visa en förståelse för patientens/vårdnadshavarnas kultur och 

tradition. Detta för att kunna möta patienten i kommunikationen (Hamilton & Essat, 2008). 

Enligt rättviseprincipen ska alla bemötas jämlikt, oavsett skillnader i kultur, ålder, utbildning 

och etnicitet (Lundquist, 2015). 

 

Metoddiskussion  

Sökstrategi  

Flera kvantitativa artiklar valdes till examensarbetet för att skapa en god evidensbaserad 

information som kunde kombineras med systemteorins fyra koncept. Två kvalitativa studier 

valdes för att svara på hur vårdnadshavares och vårdpersonalens attityder på pojk-/manlig 

omskärelse ser ut. Kvalitativa studier i detta område var svåra att få tag på beroende på 

bristande forskning inom området (Dévieux et al., 2015).  

 

De valda artiklarna 

Både kvantitativa och kvalitativa studier rekommenderades att gå igenom enligt Caldwells 

checklista för att bedöma studiernas kvalitet (Bettany-Saltikov & MacSherry, 2016), vilket 
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gjordes i detta examensarbete. Eftersom 12 av 16 studier var randomiserade kontrollerade 

studier så hade dessa studier hög evidens och höga poäng efter kvalitetsgranskningen. De två 

andra kvantitativa studierna var originalartiklar och resterande två artiklar var kvalitativa 

studier. Dessa fyra artiklar hade även höga poäng utifrån kvalitetsbedömningen. I den ena 

studien användes telefonintervjuer med studiedeltagarna. Att studiedeltagarna fick formulera 

sig fritt ledde till ett trovärdigt resultat. Överförbarheten till svenska förhållanden och svensk 

sjukvård är inte så stark eftersom det är just den populationens synsätt på pojk-/manlig 

omskärelse. Andra populationer kan ha andra uppfattningar. Resultatet är således giltigt just i 

det området där studien utfördes (Mavhu et al., 2016). I den andra kvalitativa studien 

användes enkäter som studiedeltagarna fick fylla i och det var praktiskt för vårdpersonalen 

eftersom det kunde vara svårt att boka tid med varje deltagare på grund av deras arbete. 

Enkäten ökade studiens trovärdighet eftersom författarna fick fram statistiska data kring sina 

frågor och kunde presentera resultatet på ett enkelt sätt. Även i denna studie är 

överförbarheten inte helt enkel eftersom studiedeltagarna påverkas av samhället de lever i och 

andra länder kan ha ett annat sätt att se på pojk-/manlig omskärelse. Flera faktorer påverkar 

individens kunskap, attityd och annat. Men studiens resultat är giltigt och tillförlitligt i Haiti 

(Dévieux et al., 2015). Alla studier var godkända av en etisk kommitté, vilket även ökade 

poängsättningen vid kvalitetsgranskningen.  

 
Examensarbetets inklusions- och exklusionskriterier  

För att hitta relevanta artiklar till examensarbetets frågeställning användes inklusions- och 

exklusionskriterier (Rosén, 2015). Examensarbetets urval av studier var brett för att kunna 

anpassa informationen från nyfödda upp till tonårsåldern och även vuxen ålder. Detta med 

hänsyn till att sjuksköterskan i sitt arbete vårdar både små pojkar och unga män. För att kunna 

lyfta upp evidensbaserad information som rör pojk-/manlig omskärelse ur ett systemteoretiskt 

perspektiv bör detta urval vara inkluderat. Sjuksköterskan bör förstå helheten kring 

patienten/vårdnadshavaren (King, 1981). Detta relaterat till att ingreppet är irreversibelt 

(RFSU, 2011). En svaghet är att det inte finns svenska studier. Det finns bara en 

originalartikel som var gjord i Skandinavien där Sverige var inkluderat (Edler et al., 2016). 

Exklusionskriterierna sållade bort material som författaren inte skulle ha användning av för 

examensarbetets frågeställning. Författaren använde sig av relativt gamla stora studier för att 

de fortfarande gäller och vidare forskning baseras på dessa studier som WHO och UNAIDS 

rekommenderar (Daves et al., 2018).  
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Kliniska implikationer  

Utifrån denna litteraturstudies resultat kan sjukvårdspersonalen ta del av den aktuella 

evidensbaserade informationen kring pojk-/manlig omskärelse. Evidensbaserad information 

kan användas vid rådgivning och utbildning av patienter och små pojkars vårdnadshavare. 

Litteraturstudien kan även hjälpa vårdnadshavare på barnhälsovården att få svar på frågor och 

funderingar kring pojk-/manlig omskärelse. Utbildning kring ämnet pojk-/manlig omskärelse 

kan även tilläggas i grundutbildningen för sjuksköterskeprogrammet och även på 

specialistutbildning, hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Detta kan ge en ökad 

förståelse hos sjuksköterskorna vilket i sin tur kan leda till ett bättre bemötande och 

omhändertagande av denna patientgrupp. 

 
Vidare forskning  
 
Mer forskning behövs i Sverige kring pojk-/manlig omskärelse. Att undersöka hur svensk 

hälso- och sjukvård ser på pojk-/manlig omskärelse är viktigt för att kunna få en bild av hur 

läget är. Ett annat område att utforska kan vara hur pojkar och vårdnadshavare som genomgått 

pojk-/manlig omskärelse upplever bemötandet inom den svenska hälso- och sjukvården. Det 

skulle även vara intressant att undersöka sjukvårdspersonalens kunskapsnivå kring pojk-

/manlig omskärelse och även undersöka vårdnadshavares kunskap kring området.  

 

Slutsats 

Via systemteorins fyra koncept kan sjuksköterskan förmedla evidensbaserad information 

enligt de 16 valda artiklarna samt enligt patientlagen (SFS, 2014:821) och lagen om 

pojkomskärelse (SFS, 2001:499). Då barnhälsovården får frågor av patienten/vårdnadshavare 

skall sjuksköterskan kunna ge svar till patienten/vårdnadshavarna. Information och rådgivning 

bör ges så att patienten och/eller vårdnadshavarna i fråga kan få så bra förutsättningar som 

möjligt att fatta beslut om att genomgå en medicinsk omskärelse eller inte.  
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