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Abstract 

 

Background: The topic of male circumcision has lately been hotly debated in Norway. Interestingly, 

both pros and cons claim to be based on scientific evidence. We therefore wanted to assess the current 

scientific documentation on male circumcision. In order to obtain a broader overview of the scientific 

field regarding male circumcision we included both neonatal and post-neonatal circumcision, as well as 

circumcisions performed on a medical indication. 

Search strategy: We used key words and combinations of key words to search the Pubmed database 

systematically for relevant studies on male circumcision. These key words focused on the actual 

procedure of male circumcision as well as aspects of and around the penis resulting from its (patho-) 

functional implications. 

Selection criteria: We used the filter function in Pubmed, searching for randomized controlled trials and 

other clinical trials of male circumcision, meta-analysis and systematic reviews. We also assessed the 

references of large systematic reviews to extract missed articles of high quality. Papers written in other 

languages than English, feature articles, papers published in journals with low impact factor (IF) or 

addressing issues not related to male circumcision were excluded.  

Main results: 187 scientific articles in peer-reviewed journals complied with our inclusion criteria. These 

articles focused on different aspects of male circumcision and diverged to a large extent with regard to 

study design, number of patients involved, study quality etc. In particular, reports on sexual function 

were often based on retrospective self-assessment with the risk of being biased and/or not adhere to 

objective criteria. Thus, there were some limitations to directly compare different studies.  

In our view the chosen literature gave some support to the view  that circumcised males are at a reduced 

risk of contracting urinary tract infections, as well as infections by genital HPV and HIV. In addition, 

risk of phimosis is eliminated after circumcision. The studies on the risk following male circumcision 

of contracting sexually transmitted infections other than HIV and HPV show contradictory results. The 

majority of the reports in our review concluded that sexual function in circumcised men was unchanged 

or improved. However, some studies found a decrease in sexual function following the procedure. The 

relevant studies affirmed that all types of circumcision are painful procedures and can be adequately 

managed with analgesia. The Mogen clamp technique combined with a dorsal penile nerve block seemed 

the least painful. The procedure in itself demonstrates a very low risk of complications, although there 

is an increased incidence of complications following the procedure in older children (>neonatal). 

Conclusion:  Due to the heterogeneity in study design, research questions and quality of the different 

studies there are obvious limitations in drawing firm conclusions from the selected material in this 

report.  Except for some few aspects of male circumcision, our view is that the material gave support to 

some  medical benefits, with a very low risk of complications upon correct surgical performance of the 

procedure. The potential medical benefits found include among others a reduced risk of contracting HIV 

or genital HPV, as well as developing phimosis. Most scientific papers show no significant positive nor 

negative effects on sexual function. However, the material does not lend support to general prophylactic 

male circumcision. This materiel also indicates that except for some few aspects of male circumcision 

(such as risk for obtaining HIV infection) research on this topic is deficient. However, uncertainty about 

effects does not mean no effects. In addition to a more thorough analysis on the selected material, there 

is a need for studies in a Western setting and more randomised controlled trials.  
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1  Introduksjon 

Mannlig omskjæring diskuteres i perioder heftig her til lands, samt rundt omkring i verden. 

Praksisen har fått mye oppmerksomhet både i anerkjente tidsskrifter og i den tabloide pressen.  

Det er motstridende påstander i debatten rundt rituell og/eller religiøs omskjæring. Det snakkes 

på den ene siden om at skikken strider imot barnekonvensjonen og derfor må forbys (1-3). På 

den andre siden argumenteres det for helsegevinst, fundert i religionsfrihet og barnas og 

foreldrenes grunnleggende rettigheter (4-8). Saken har vakt stort engasjement, både fra lekfolk, 

fagfolk og politikere. For flere minoritetsgrupper i Norge er dette en svært aktuell 

problemstilling.  

Med mannlig omskjæring menes at man ved et kirurgisk inngrep fjerner forhuden på penis (9). 

Dette inngrepet er en tradisjon som strekker seg mange tusen år tilbake i tid, og gjenfinnes i 

ulike kulturer rundt omkring i verden. Praksisen ble fremstilt allerede på egyptiske 

veggmalerier for 6000 år siden (10). Det er en sentral skikk innen flere religioner og kulturer, 

og representerer en viktig del av identiteten til de dette gjelder. Per dato er det ett av verdens 

mest utførte kirurgiske inngrep, og gjøres både rituelt og/eller religiøst, samt som behandling 

på medisinsk indikasjon (11). Til tross for at mannlig omskjæring er lite utbredt i Nord-Europa, 

finner man også her flere minoriteter som har rituell og/eller religiøs mannlig omskjæring som 

en viktig skikk (11).  

Kvinnelig kjønnslemlestelse innebærer alle prosedyrer/handlinger som involverer delvis eller 

total fjerning av eksterne kvinnelige kjønnsorganer (12). Praksisen er religiøst, kulturelt og/eller 

sosialt forankret, og utføres i vest-, øst- og nordøst-Afrika, samt noen land i Midtøsten og Asia 

(13). Selv om dette inngrepet i enkelte fora omtales som «kvinnelig omskjæring», defineres det 

av Verdens helseorganisasjon (WHO) som «kjønnslemlestelse» (14), og praksisen er forbudt i 

Norge (15) og i de fleste andre land.  

Denne studien omhandler kun mannlig omskjæring, og er basert på en gjennomgang av 

tilgjengelig litteratur på temaet. Det er gjort et bredt søk og benyttet objektive inklusjons- og 

eksklusjonskriterier for å samle den dokumentasjonen som holder høyest kvalitet. Målet er å 

kunne få oversikt over det som i dag er publisert om mannlig omskjæring, både med hensyn til 

ulike sykdommer, seksuell funksjon, komplikasjoner og smerte.  

 

 

Figur 1.1: Anatomiske forskjeller på en 

ikke-omskåret  penis (til venstre) og en 

omskåret penis. 

 Bilde hentet fra University of Florida 

Health sine nettsider www.ufhealth.org. 
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1.1 Hvem praktiserer mannlig omskjæring i Norge? 

Muslimer er den største minoriteten både i Norge og på verdensbasis som praktiserer rituell 

omskjæring av guttebarn. Omskjæring av guttebarn i islam (khitan) nevnes ikke direkte i 

koranen, men omtales i den klassiske hadith-litteraturen som blant annet handler om profeten 

Mohammeds liv og virke (16). I Koranen står det dessuten en oppfordring til alle muslimer om 

å følge Abrahams eksempel, i tillegg til at troende muslimer tror på det som ble åpenbart for 

Moses, David og Jesus. Jøder er en annen viktig gruppe, og hos jøder er rituell omskjæring (brit 

milah) av guttebabyer et religiøst påbud i første og tredje Mosebok (17).  

Både jøder og muslimer har som praksis å omskjære guttebarn tidlig. Friske jødiske guttebabyer 

omskjæres vanligvis ved åtte dagers alder, mens muslimske gutter kan omskjæres noe senere, 

fra rett etter fødsel og opp til ca femten års alder (18). Dette varierer i ulike muslimske kulturer, 

samtidig som det finns et mindretall både jøder og muslimer som velger å ikke få guttene sine 

omskåret. 

Neonatal (nyfødt) omskjæring ble innført som rutine i USA allerede på begynnelsen av 1900-

tallet. Den gang ble prosedyren anbefalt til alle nyfødte gutter som et gunstig medisinsk og 

hygienisk tiltak. Inngrepet er ikke rutine i hele USA i dag, men mange amerikanere velger 

fortsatt å få sine guttebabyer omskåret (19). Trolig er det også blant amerikanere bosatt i Norge 

de som ønsker å få sine sønner omskåret. 

Noen kristne grupperinger, f.eks. koptere og medlemmer av den etiopisk-ortodokse kirken, 

praktiserer rituell mannlig omskjæring som en tradisjon. I flere deler av Afrika og i Australia 

representerer mannlig omskjæring et overgangsritual fra barn til voksen. (11)  

1.2 Forekomst 

 

Figur 1.2: Kilde: Male circumcision: Global trends and determinants of prevalence, safety and acceptability, WHO and 

UNAIDS.  

Som det fremkommer av kartet varierer prevalens av mannlig omskjæring rundt omkring i 

verden. Dette henger sammen med demografiske faktorer som religion, kultur og lokale 

tradisjoner. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596169_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596169_eng.pdf
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Det er estimert at omtrent 30 % av verdens mannlige befolkning 15 år og eldre er omskåret 

(11). Av disse er ca 69 % muslimer, 0.8 % er jødiske og 13 % er ikke-muslimer og ikke-jødiske 

menn som bor i USA (11). Forekomsten av omskårne menn varierer med geografisk 

beliggenhet. I USA er mellom 42-80 % av alle menn omskåret (19) og i Israel nesten 100 % 

(20, 21). I Sør-Korea er mannlig omskjæring av «medisinske og seksuelle årsaker» blitt innført 

som rutine de siste 50 år, trolig som et resultat av amerikansk kulturpåvirkning (22, 23).  I 

Danmark er det derimot kun 1.6 % av alle menn som er omskåret (24).  

Det foreligger lite dokumentasjon på mannlig omskjæring i Norge. En årsak kan være at dette 

frem til nå ikke har vært et tilbud fra offentlige helsetjenester, og derfor gjøres uregistrert i 

private settinger av ulike fagfolk (se senere). I sitt høringsnotat om rituell omskjæring av gutter 

fra april 2011, la Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til grunn at det utføres anslagsvis 

2000 omskjæringer per år i Norge (25). 

1.3 Kirurgiske teknikker 

På verdensbasis utføres inngrepet av ulike yrkesgrupper; leger, kirurger, andre klinikere og 

moheler (en tradisjonell, jødisk omskjæringsspesialist), samt uutdannede personer. Dette 

gjelder trolig også i Norge. Det er flere aktuelle kirurgiske teknikker som benyttes ved mannlig 

omskjæring. De tre mest utberedte for bruk ved neonatal omskjæring er Gomco clamp, 

Plastibell device, og Mogen clamp (10). Det finnes andre teknikker for neonatal omskjæring, 

men disse tre brukes mest og vil bli beskrevet her.  

Både Gomco og Plastibell beskytter glans (penishodet) samtidig som forhuden rettes ut og 

fjernes kirurgisk.. Ved bruk av Plastibell bruker man en beskyttende plastbjelle over glans, 

mens en sutur rundt hele forhuden induserer nekrotisk vev (26). I løpet av en uke faller både 

forhuden og plastbjellen av (27). Gomco virker ved å klemme av blodforsyning og 

nerveimpulser til forhuden i noen minutter før denne skjæres av med skalpell. Mogen clamp er 

et flatt metallapparat med en smal åpning som forhuden trekkes gjennom. Dermed kan denne 

fjernes uten at det er fare for at glans skades (26). 

 

Figur 1.3: Bilder av alle de tre 

teknikkene hentet fra 

www.howstuffworks.com  

Øverst: Gomco clamp. Glans 

beskyttes og forhuden rettes ut. 

Blodforsyning og nerveimpulser 

til forhuden klemmes av i noen 

minutter før den skjæres av med 

skalpell. 

Nede til venstre: Mogen clamp. 

Forhuden trekkes gjennom en 

metallplate.  

Nede til høyre: Plastibell. En 

plastbjelle beskytter glans og en 

sutur rundt hele forhuden 

induserer nekrotisk vev. 

http://www.howstuffworks.com/
http://news.wikinut.com/img/l1_9cmql7vo1jfqh/ImageC
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I noen av studiene inkludert i denne gjennomgangen blir den såkalte Shang Ring (SR) 

undersøkt. Dette apparatet for mannlig omskjæring er en ny kinesisk oppfinnelse, og består av 

to konsentriske plastringer som klemmer rundt forhuden. Dermed kan denne skjæres bort uten 

at det trengs suturer og med lite blødning til følge. 

 

1.4 Studiedesign og utfall 

Denne gjennomgangen baserer seg på artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter med ulike 

studiedesign. Her følger en kort definisjon av hver av disse studiedesignene.  

Randomiserte kontrollerte studier (RCT): Et eksperimentelt forsøk der deltakerne er 

randomisert (tilfeldig fordelt) til tiltaks- og kontrollgruppe. 

Systematiske oversikter: En oversikt der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig 

framgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere alle undersøkelser om samme spørsmål.  

Meta-analyser: Beregning av et felles effektestimat (resultat) av flere studier. 

Kliniske forsøk: Dette er en sekkebetegnelse for alle typer kliniske forsøk, og innebærer både 

kontrollerte og ikke-kontrollerte forsøk. 

Tverrsnittsstudier: Studie som vurderer forekomst og fordeling av et fenomen på ett tidspunkt, 

og som ikke kan brukes for å vurdere årsaksforhold. 

Kohortstudier: Studie av en gruppe mennesker (kohorte) over tid der man kan identifisere 

subgrupper av personer som er, har vært eller kan bli eksponert for én eller flere faktorer som 

hypotetisk vil påvirke sannsynlighet for sykdom eller andre utfall. 

Kasus-kontrollstudier: En gruppe insidente (eller prevalente) cases sammenlignes med en 

gruppe ikke-cases eller kontroller mhp tidligere eller nåværende eksponeringsfaktorer.  

Matematiske modeller: En beregningsmodell som kan vise kvantitative utfall av en 

intervensjon. 
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2 Metode og materiale 

Ulike søkeord ble brukt for å få frem et bredt grunnlag for gjennomgangen. Disse fokuserte på 

bestemte forhold i og rundt penis. Penis er både et kjønnsorgan og del av urinveiene, og vi 

forventet derfor effekter av inngrepet i og rundt nettopp disse systemene. Vi undersøkte 

spesifikt publikasjoner som tok for seg forholdet mellom mannlig omskjæring og 

urinveisinfeksjon (UVI), HIV-smitte og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Studier 

som omfatter smertelindring rundt selve inngrepet og hvilke kirurgiske teknikker som benyttes 

ble inkludert. I tillegg inkluderte vi studier som så på to forhold som har direkte å gjøre med 

forhuden, nemlig fimose og cancer. Endelig inkluderte vi studier som undersøkte seksuell 

funksjon hos menn som er omskåret. 

Det ble foretatt ulike søk i Pubmed med flere kombinasjoner av søkeord; “male circumcision”, 

“male neonatal circumcision”, “male circumcision HIV”, “male circumcision penile cancer”, 

og “male circumcision UVI”. Det ble i tillegg gjennomført kontrollsøk der rekkefølgen på 

ordene i søketeksten ble byttet om.  

Søket i Pubmed ble filtrert slik at kun artikler merket som systematiske oversikter, metaanalyser 

og kliniske forsøk (clinical trials, inkludert RCT) ble inkludert i resultatet. Under kategorien 

«kliniske studier» i Pubmeds filterfunksjon, ble studier med ulike design inkludert; 

tverrsnittsstudier, kliniske studier og RCTer. Det ble lagt stor vekt på RCTer, ettersom det er 

en gunstig design for måling av årsakssammenhenger hos mennesker (28).  Studier med annet 

design som kom med til tross for filtrene ble ekskludert. Studier laget på bakgrunn av data fra 

RCTer er gruppert som RCTer i vårt utvalg. 

Eksklusjonskriterier for studien var for ikke-engelskspråklige artikler, artikler publisert i 

tidsskrifter med IF under 2, og ikke-relevante problemstillinger som dukket opp i søket. Et 

tidsskrifts IF er det gjennomsnittlige antall siteringer av artikler publisert i tidsskriftet de siste 

to årene (www.webofknowledge.org). 

For å sikre at det resultatet vi fant ikke utelot viktige arbeider, sammenliknet vi vår resultatliste 

med referanselistene for større systematiske arbeider. På bakgrunn av disse sammenlikningene 

ble det inkludert totalt 17 artikler i tillegg til det opprinnelige resultatet. 

Det opprinnelige søket basert på ovenfornevnte søkeord identifiserte totalt 370 artikler på 

Pubmed. Den eldste studien var fra 1973. Etter å ha lagt til ytterligere 17 vitenskapelige artikler 

fra andre kilder (se ovenfor), var det totale antallet artikler 387. 112 artikler ble ekskludert på 

bakgrunn av irrelevante problemstillinger eller studiedesign, og ytterligere 87 artikler på 

bakgrunn av journal IF<2. En artikkel publisert i 1999 ble ekskludert fordi det ble publisert en 

oppdatert, tilsvarende studie i 2012. Det totale antallet inkluderte artikler som ble gjennomgått 

var dermed 187.  

Søket ble startet i august 2012 og avsluttet 30.06.2013. 

Artiklene ble deretter sortert i fem hovedgrupper; voksen terapeutisk, voksen ikke-terapeutisk, 

barn terapeutisk, barn ikke-terapeutisk og usikker. Artiklene ble gruppert slik for å skille rituell 

omskjæring fra omskjæring på medisinsk indikasjon, og neonatal fra eldre barn/voksen. Noen 

studier omhandler flere typer omskjæringer, og de er plassert i flere grupper. De studiene der 

det ikke blir angitt i hvilken sammenheng deltakerne er blitt omskåret, havnet i usikker-

gruppen. 
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Videre ble artiklene sortert etter innhold i tre hovedgrupper: Kirugisk prosedyre og 

smertelindring, Infeksjonssykdommer (HIV, UVI, andre SOI) og Annet (kreft, fimose, seksuell 

funksjon). 

Til slutt ble artiklene sortert i 8 underkategorier, basert på hva som viste seg å være det faktiske 

innholdet i artiklene: Urinveisinfeksjon (UVI), fimose, kreft (penis/cervix), HIV, andre seksuelt 

overførbare infeksjoner (SOI), seksuell funksjon, intra- og postoperativ smertelindring og 

kirurgisk teknikk. Også ved denne sorteringen ble flere av artiklene plassert i mer enn en 

undergruppe.  

Finansiell støtte ble forsøkt kartlagt for alle studiene, for å undersøke om resultatet var avhengig 

av kilden. Dessverre var det kun et fåtall av artiklene som oppga dette. 

Vi gjorde så en gjennomgang av de inkluderte studiene, og presenterer her et sammendrag av 

deres konklusjoner. Et utvalg av artiklene i materialet er ikke direkte omtalt i resultat-delen 

grunnet spesifikke forbehold i de respektive analysene, samt meget høy detaljgrad. Å inkludere 

disse ble vurdert til å gjøre presentasjonen av konklusjoner uoversiktlig og for kompleks.  
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3 Resultater 

Vårt systematiske søk etter arbeider som omhandler mannlig omskjæring resulterte i treff på 

187 artikler. Flertallet av artiklene som omhandler voksne menn, er studier på omskjæring uten 

medisinsk indikasjon (n=77). Kun et mindretall undersøker omskjæringer gjort på medisinsk 

indikasjon (n=9). Blant de artikler som omhandler barn og spebarn er det jevn fordeling mellom 

studier som undersøker omskjæring gjort på- og uten medisinsk indikasjon (henholdsvis n=46 

og n=41). 

De utvalgte artiklene omhandler mannlig omskjæring i relasjon til ulike medisinske tilstander 

og/eller ulike aspekter ved utføring av mannlig omskjæring: urinveisinfeksjon (UVI) (n=11), 

kreft (penis/cervix) (n=7), fimose (n=9), seksuell funksjon (n=9), HIV (n=63), andre seksuelt 

overførbare infeksjoner (SOI) (n=30), intra- og postoperativ smertelindring (n=60), kirurgisk 

teknikk (n=12). 

3.1 Urinveisinfeksjon (UVI) 

Studiedesign Antall studier i denne 

gruppen 

 

I denne undergruppen er det 11 studier totalt, og disse 

er relativt heterogene hva gjelder studiedesign; 6 

systematiske oversikter og meta-analyser, 3 kliniske 

studier, deriblant en RCT, og 2 tverrsnittsstudier.  

Systematiske oversikter og meta-

analyser 

6 

Kliniske studier 3 

Tverrsnittsstudier 2 

 

Blant norske 6-åringer har 2% av guttene hatt symptomatisk UVI (29). Hos menn  over 50 år 

øker forekomsten til 20-50 % (30). Uropatogene bakterier1 antas å være en risikofaktor for UVI, 

og blant annet ved å adherere til forhuden kan disse tenkes å forårsake en oppadstigende 

infeksjon.  Denne patogenesen bygger opp under teorien om at mannlig omskjæring kan 

redusere risikoen for UVI. 

Fem av studiene så på sammenhengen mellom neonatal omskjæring og forekomst av og/eller 

risiko for UVI. Blant de fem er det noen studier som skiller seg ut ved at de baseres på særlig 

store mengder data. En australsk meta-analyse med data på totalt 402 908 barn peker seg ut i 

særdeleshet (31). Likeså en amerikansk meta-analyse av 18 studier om prevalensen av UVI bl 

a i forhold til omskjæringer (32). Begge disse har benyttet flere databaser for sine søk enn det 

vi gjorde for denne oversikten; dermed er det flere av deres inkluderte studier som ikke kommer 

opp som originalartikler i vårt søk. Alle de fem studiene konkluderte med at omskårne gutter 

hadde lavere risiko for UVI enn ikke-omskårne (19, 31-35). 

Flere av disse studiene følger opp med diskusjoner rundt hvor stor effekten er. Prevalensen av 

UVI hos friske barn er lav (1-7%) og Number needed to treat (NNT) blir dermed høy (100-

200). Hos barn med høy risiko for å utvikle UVI (tilbakevendende UV eller høygradig 

vesikoureterisk reflux), vil NNT reduseres drastisk og Singh-Grewal et al. konkluderer med at 

det kun hos disse barna vil være nyttig å omskjære som forebyggende tiltak (31). To og 

                                                           
1 Sykdomsgivende bakterier i urinrøret. 
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medarbeidere trekker dessuten frem at den beskyttende effekten av omskjæring på UVI trolig 

er lavere enn tidligere estimert (34). 

Til tross for assosiasjonen vist i de nevnte studiene, ble det i en Cochrane review ikke 

identifisert noen RCTer der neonatal omskjæring brukes som intervensjon mot UVI hos 

guttebabyer (36). Derimot har vi i vårt materiale inkludert en RCT som undersøker effekten av 

terapeutisk omskjæring av gutter etter påvist UVI på forekomsten av bakteriuri, der forfatterne 

konkluderer med at inngrepet gir en signifikant reduksjon (33).  

Det er altså relativt samstemte konklusjoner om den beskyttende effekten på UVI assosiert med 

mannlig omskjæring. Men noen viktige unntak forelå: en israelsk retrospektiv studie fant at 

omskårede gutter hadde høyere forekomst av UVI enn jenter i tilsvarende alder rett etter at 

prosedyren er utført (37). Forfatterne fant at det blant de omskårne var lavere risiko for å utvikle 

UVI dersom prosedyren ble utført av en lege enn av en mohel (37). Dette funnet støttes av Harel 

og medarbeidere, som dessuten identifiserte flere faktorer ved omskjæringsprosedyren 

(hemostaseteknikk og svøping av penisskaftet) som spilte inn på risikoen for UVI (21).  

Kun èn studie så på forholdet mellom inngrepet og risikoen for UVI hos voksne, og denne 

konkluderer med at sammenhengen mellom (ikke-terapeutisk) omskjæring av voksne menn og 

risikoen for å utvikle UVI fortsatt er uklar (38). 

3.2 Cancer (penis og cervix) 

Studiedesign Antall studier i denne 

gruppen 

I undergruppen cancer 

(penis og cervix) er det syv 

studier. Fem av de syv er 

systematiske oversikter, de 

to øvrige er henholdsvis en 

klinisk studie og en 

tverrsnittstudie 

Systematisk oversikt og meta-analyse 5 

Klinisk studie 1 

Tverrsnittstudie 1 

 

Alle studiene har et stort datamateriale. På grunn av dette vil konklusjoner herfra kunne 

tillegges vekt, til tross for at det er få studier totalt.  

To studier så på insidensraten av peniscancer, henholdsvis i Danmark og USA. Insidensraten 

av peniscancer i Danmark falt med 0.5 % i året fra 1943 til 1990 (24).  En tilsvarende nedgang 

er vist i USA, og denne studien understreker i sin konklusjon at en lav insidensrate av 

peniscancer, gir et svært høyt NNT (19). Dette er to eksempler på land med henholdsvis lav og 

høy omskjæringsrate, og vi ser en nedgang i begge land, hvilket kan tyde på andre 

årsaksfaktorer enn omskjæring.  

Perera et al. konkluderer med at neonatal omskjæring i seg selv ikke reduserer risikoen for 

peniscancer (38). Dette motgås av tre andre oversiktsartikler, som konkluderer med at 

forekomsten av peniscancer er lavere blant omskårne menn sammenliknet med ikke-omskårne 

(19, 39, 40).  

Noen av forfatterne forklarer den reduserte risikoen for peniscancer man ser hos omskårne 

menn med andre faktorer som følger av mannlig omskjæring. Særlig nevnes nedsatt forekomst 
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av fimose og nedsatt risiko for HPV-smitte hos disse individene, begge faktorer som i seg selv 

reduserer risikoen for peniscancer (19, 40). 

Castellsague et al. undersøker sammenhengen mellom mannlig omskjæring, HPV-infeksjon 

hos mannen og risiko for cervix-cancer hos seksualpartner(e). Ifølge denne studien vil det hos 

menn med flere kvinnelige seksualpartnere foreligge en redusert risiko for cervix-cancer hos 

partnerne dersom mannen er omskåret (41). Artikkelen er en analyse av data fra fem ulike 

kasus-kontroll studier, og inkluderer totalt 1913 deltakerpar. Disse fem studiene ble gjort svært 

geografisk spredt, og gir dermed funn som kan sies å være felles for ulike samfunn. En stor 

amerikansk oversikt redegjør for flere enkeltstudier som finner signifikant redusert risiko for 

cervix cancer hos kvinner med omskårede partnere, men konkluderer med at det totale 

preventive bidraget fra mannlig omskjæring på cervix cancer trolig er lite. Dette begrunnes med 

at cervix cancer-raten ikke var signifikant redusert hos kvinner med nåværende omskårede 

partnere (19). 

Lavere prevalens av infeksjon med uretral høy-risiko humant papilloma virus (HR-HPV) hos 

omskårne menn presenteres av Auvert et al for å forklare den reduserte risikoen for cervix 

cancer hos kvinnelige seksualpartnere (42).  

3.3  Fimose 

Studiedesign Antall studier i denne gruppen I denne gruppen er det syv kliniske studier, samt èn 

systematisk oversikt og èn tverrsnittstudie. Av det 

relativt (i forhold til totalen) store antallet kliniske 

studier, er det tre RCTer. 

 

Klinisk studie 7 

Systematisk oversikt 1 

Tverrsnittsstudie 1 

 

Fimose («trang forhud») er når forhuden ikke lar seg trekke tilbake over glans. Denne tilstanden 

forekommer hos nesten alle nyfødte gutter. Problemet vil i de fleste tilfeller forsvinne av seg 

selv og ses hos 7 % av gutter i puberteten. Til tross for det kan tilstanden vanskeliggjøre hygiene 

og hos noen forårsake balanitt (kilde: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)). Hos de som er 

svært plaget kan det være indikasjon for behandling med steroidsalver eller kirurgisk 

behandling (omskjæring).  

To studier har sett på forekomsten av behandlingstrengende fimose hos omskårne gutter i 

forhold til forekomst hos ikke-omskårne, og viser at det blant omskårne gutter mellom 0 og 8 

år ikke forekom fimose, mens det blant ikke-omskårne gutter forekom fimose hos 16 av 100 

(19, 43). Den ene av disse er en systematisk oversikt, den andre er en originalartikkel som er 

en longitudinell cohortstudie med over 500 barn. Dette er et tynt datamateriale, men etter det vi 

kan skjønne foreligger det ikke mye dokumentasjon på dette, utover case serier (19).  

Fem av de kliniske studiene ser på bruk av topikal steroidkrem sammenliknet med andre 

behandlingsformer som behandling for fimose. Det at alle fem studier undersøker samme 

intervensjon styrker konklusjonen basert på funnene, til tross for et lavt antall artikler. Flere 

store studier viser at topikal steroidbehandling som et alternativ til kirurgisk behandling av 

fimose har god effekt hos barn (44-47), også i kombinasjon med tøyeøvelser (48). Derimot viste 
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en RCT at det ved long-term follow-up etter behandling med triamcinolon (topikal steroidkrem) 

var hyppige tilbakefall, noe som kan kreve re-behandling eller omskjæring (44).  

Terapeutisk omskjæring gjøres tradisjonelt som behandling for fimose. En engelsk 

undersøkelse konkluderte med at mange barn i England blir omskåret for feildiagnostisert 

fimose (49).  

3.4 Seksuell funksjon 

Studiedesign Antall studier i denne 

gruppen 

Denne gruppen består av fire 

kliniske studier, deriblant tre 

RCTer, to systematiske 

oversikter og fire 

tverrsnittstudier. 
Klinisk studie (inkl RCT) 4 (3) 

Systematisk oversikt 2 

Tverrsnittstudie 4 

 

Formålet med alle ti studier var å undersøke effektene av omskjæring på seksuell funksjon, 

både på mennene selv og på deres kvinnelige partnere. 

Mannlig omskjæring medfølger ikke negative seksuelle konsekvenser hverken for mannen eller 

for hans partner, ifølge tre RCTer (50-52). Disse funnene støttes av to store systematiske 

oversikter, en av dem med over 1000 artikler, som konkluderer med at mannlig omskjæring 

ikke gir en negativ påvirkning av seksuell funksjon, sensitivitet eller seksuell tilfredsstillelse 

(19, 38).  

Noen studier fant dertil tegn til forbedret seksuell funksjon etter omskjæring, hvilket støttes i 

en av de to systematiske oversiktene (19). Krieger og medarbeidere fant en økt sensitivitet på 

penis etter omskjæring, i tillegg til rapporter om at det var lettere å oppnå orgasme (51). Denne 

konklusjonen støttes av Fink et al, som fant økt seksuell tilfredsstillelse og uendret seksuell 

aktivitet etter omskjæring, samt at over halvparten av menn som omskjæres er fornøyd med 

inngrepet (53). En analyse av data fra the National Health and Social Life Survey i USA viste 

at ikke-omskårne menn hadde noe økt risiko for seksuell dysfunksjon senere i livet (54). For 

øvrig viser denne studien at omskårne menn har «mer sammensatt seksuell atferd enn ikke-

omskårne», uten at forfatterne utdyper hva dette vil si. 

I tillegg til effekter på mennene selv, ble effekter på deres kvinnelige partnere undersøkt. 97.1 

% av kvinner rapporterer i en RCT fra Uganda uendret eller forbedret seksuell tilfredsstillelse 

etter at deres mannlige partner ble omskåret (50).  

Ikke alle studiene fant positive utfall av omskjæring. Tre tverrsnittstudier fant en nedgang i 

seksuell nytelse, erektil funksjon og/eller penis sensitivitet (53-55). En dansk tverrsnittstudie 

fant i tillegg hyppige seksuelle problemer hos de kvinnelige partnere av omskårede menn (56). 

Ifølge denne studien opplever også mannen hyppige problemer med orgasme etter at han er 

omskåret (56).  

En klinisk studie skiller seg ut fordi den baserer seg på objektive og reproduserbare data, 

nærmere bestemt måling av smerteterskler ved hjelp av Semmes- Weinstein monofilament 
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touch-test sensory evaluators. Dens konklusjon er at sensitiviteten på glans er nedsatt hos 

omskårede sammenliknet med ikke-omskårede (57). 

3.5  HIV 

Studiedesign Antall studier i denne 

gruppen 

Dette er en stor gruppe med 

63 artikler totalt. 31 av disse 

er RCTer, syv er andre 

kliniske studier. Det er 19 

systematiske oversikter 

og/eller meta-analyser. 

Dessuten er det fem 

matematiske modeller og 

åtte tverrsnittstudier. 

Kliniske studier (inkl RCT) 31 (24) 

Systematiske oversikter og/eller meta-analyser 19 

Tverrsnittstudier 8 

Matematiske modeller 5 

 

Human immuneodeficiency virus (HIV) er et lentivirus (sakte replikerende retrovirus) som i 

siste fase fører til den dødelige sykdommen Aquired immune deficiency sydrome (AIDS). Ved 

AIDS er immunsystemet alvorlig supprimert, og livstruende infeksjoner og ulike typer cancer 

får anledning til å utvikle seg. Det første kliniske tilfellet av HIV-infeksjon ble beskrevet i 

Amerika i 1981, til tross for at viruset har sin opprinnelse i Vest-Afrika. HIV smitter via 

kroppsvæsker og WHO har beregnet at 36 millioner mennesker har mistet livet som følge av 

infeksjon med dette viruset så langt. Særlig utsatt er Afrika sør for Sahara, og ifølge WHO var 

det i 2012 over 35 millioner mennesker som levde med smitte (kilde: WHO fact sheet).   

I 2012 ble det diagnostisert 242 nye hiv-smittede i Norge. Totalt 155 var smittet heteroseksuelt, 

og 109 av disse var smittet før ankomst til Norge. De siste 10 årene har insidenstallene vært 

stabile med årlig insidens i området 220-300, men det meldes om mulig lavere insidens i 2012. 

Kjønnsfordelingen var 166:76 (menn:kvinner) i 2012 (kilde: NEL). 

De fleste studiene undersøker sammenhengen mellom mannlig omskjæring og risiko for 

HIVsmitte. Mange av de kliniske studiene er RCTer der studienes intervensjon er omskjæring 

av voksne menn som forebyggende tiltak.  Insidensen av HIV samt risikoen for å bli smittet 

med HIV er lavere blant omskårne menn i forhold til ikke-omskårne, ifølge en rekke RCTer, 

meta-analyser og systematiske oversikter (19, 58-69). Blant disse er to RCTer med hhv 2784 

og 3274 deltakere som finner en signifikant reduksjon i risiko for HIVsmitte etter mannlig 

omskjæring (59, 60).  Også en stor indisk studie viser at mannlig omskjæring gir en signifikant 

beskyttelse mot HIV-smitte (69), og støttes av flere matematiske modeller, der blant annet 

kostnaden av mannlig omskjæring veies opp mot den sannsynlige gevinsten ved inngrepets 

evne til å beskytte mot HIV-smitte (70-72). Like konklusjoner presenteres i systematiske 

oversikter publisert i 2008, 2009, 2010 og 2012 (62, 63, 68, 73). Funnene er fulgt opp og 

bekreftet også over en fem års periode (74), men trygg seksuell praksis er viktig for å ivareta 

den beskyttende effekten i følge Mills et al (63). Imidlertid finner Siegfried et al i sin analyse 

fra 2005 at det i flere av enkeltstudiene sannsynligvis ikke er justert for konfunderende faktorer 
2 (for eksempel religion, utdannelse, sosioøkonomisk status) (75). 

                                                           
2 def fra SNL: en faktor som samvarierer med de undersøkte årsaks- og virkningsvariablene uten selv å inngå i 
den undersøkte årsakskjeden. 
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Det er beregnet at biomedisinske intervensjoner er nødvendig for å reversere HIV-pandemien 

(76). I en systematisk oversikt av sen-fase RCTer som undersøkte HIV-preventative tiltak, ble 

det funnet effekt av tiltak i kun 10 % av studiene (77). De inkluderte RCTene som så på mannlig 

omskjæring som intervensjon, var alle blant de 10 % som viste effekt.  

Et fåtall studier modererer bildet noe. En analyse av data fra the National Health and Social 

Life Survey i USA konkluderer med at det ikke er noen forskjell mellom omskårne og ikke-

omskårnes sannsynlighet for å bli smittet med SOI, hvilket inkluderer HIV (54). Èn Cochrane 

review fra 2003 fant at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at mannlig 

omskjæring har en intervensjonseffekt på HIV-smitte, og at det kun er en epidemiologisk 

sammenheng mellom omskårede menn og lavere insidens av HIV-smittes (78).  Det er rimelig 

å anta at denne konklusjonen ville sett annerledes ut dersom de afrikanske RCTene var publisert 

på tiden da søket til oversikten ble gjennomført. Dette særlig ettersom en tilsvarende Cochrane 

review av de samme forfatterne, publisert i 2009 konkluderer med at det er sterk evidens for at 

mannlig omskjæring beskytter mot HIV-smitte (62).  

Noen studier i utvalget undersøkte effekten av vaksiner mot HIV. Vaksine er vist å redusere 

HIV-smitte i følge en RCT fra 2012 (79). En matematisk modell beregnet at en HIV-vaksine 

med moderat effekt (30 %) vil gi en større fordel på befolkningsnivå enn mannlig omskjæring. 

Det understrekes i studiens konklusjon at dette skyldes at en viss andel av befolkningen allerede 

er omskåret (80) 

En håndfull studier forsøkte å belyse (pato)fysiologiske årsaker til den beskyttende effekten. 

HIVsmitte er økt hos menn med større forhudoverflate, ifølge en retrospektiv cohortstudie (81), 

noe som bidrar til en forklaringsmodell for den observerte effekten av mannlig omskjæring på 

risiko for HIV-smitte. Donoval et al avdekker at human forhud inneholder celler som gjør den 

svært mottakelig for HIV-smitte (82), samtidig som Johnson et al finner at inflammasjon av 

forhuden kan ha betydning for overføring og mottak av HIV-smitte hos ikke-omskårne menn 

(83). Tidligere er skader (kutt, sår, hudblødninger) av penis under samleie vist å være en 

mekanisme for spredning av HIV, noe som (selv-)rapporteres i mindre grad hos omskårne menn 

(84).  

MSM er en risikogruppe for HIVsmitte, og flere av studiene så på mannlig omskjæring i forhold 

til HIV-smitte i denne gruppen. Disse fant ingen sammenheng mellom mannlig omskjæring og 

nedsatt risiko for HIVsmitte hos MSM (85-88). Derimot fant en Cochrane review at mannlig 

omskjæring muligens beskytter mot HIV hos de MSM som primært utøver anal sex, men den 

etterlyser mer høykvalitetsforskning på emnet (89).  

Tre studier undersøkte risiko for HIV-smitte hos kvinnelige partnere. Ingen av dem viste noen 

redusert risiko for HIV-smitte hos kvinnelige partnere av omskårne menn, uavhengig av 

mannens smittestatus (90-92). 

En del studier dreier seg om å gjennomføre inngrepet i en U-landssetting, fortrinnsvis Afrika 

sør for Sahara (72, 73, 93). Disse studiene illustrerer at inngrepet ikke krever all verdens 

ressurser og er nyttige med tanke på å trene opp uerfaren helsepersonell til å utføre inngrepet 

for å bekjempe HIV-epidemien i Afrika sør for Sahara (93).  
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3.6  Andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) 

Studiedesign Antall studier i denne 

gruppen 

I denne gruppen er det 30 

studier, 12 av dem 

overlappende med HIV-

gruppen. Hele 17 studier er 

RCTer, seks er 

tverrsnittstudier, fem er 

systematiske oversikter 

og/eller meta-analyser. I 

tillegg kommer en klinisk 

studie og en cohortstudie. 

Kliniske studier (inkl RCT) 18 (17) 

Systematisk oversikt og/eller meta-analyse 5 

Cohortstudie 1 

Tverrsnittstudier 6 

 

Det er en del forskning på sammenhengen mellom mannlig omskjæring og andre SOIer enn 

HIV. Følgende SOIer er omtalt her: humant papillomavirus (HPV), HSV-2, syfilis, gonoré, 

klamydia, trichomonas vaginalis, genital ulcer disease og infeksjon med Mycoplasma genitalis. 

I tillegg er bakteriell vaginose hos kvinnelig partner undersøkt i èn studie. 

Av de SOIer som er undersøkt her er klamydia og HPV de mest utbredte i Norge. Det antas at 

3-6 % av personer under 25 år har klamydia, de fleste asymptomatiske.  Infeksjonen kan, 

dersom den ikke behandles, føre til redusert fruktbarhet hos kvinner. HPV-infeksjon er den 

vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden, og ca 70 % blir smittet av HPV i løpet av 

livet. Risiko for HPV-smitte øker med økende antall seksualpartnere. Selv om en kvinne har 

hatt få eller bare én seksualpartner utelukker imidlertid ikke dette HPV-smitte og økt risiko for 

å kunne utvikle livmorhalskreft. HPV-infeksjon øker også risikoen for å utvikle kreft andre 

steder, for eksempel i anus og i vulva (kilde: Folkehelseinstituttet og Metodeboka 2013 sex og 

samfunn).   

De klareste funnene ser ut til å være for sammenhengen mellom mannlig omskjæring og HPV-

smitte. Mannlig omskjæring gir gunstig effekt på både prevalens, insidens og risiko for HPV-

smitte ifølge flere studier (41, 42, 94-99), også hos HIV-positive menn (96). Dette inkluderer 

en redusert insidens av høy risiko (HR)-HPV hos kvinnelige partnere av omskårne menn (94), 

dog ikke dersom mannen var HIV-positiv før han ble omskåret (100). Kun èn studie 

konkluderer med at det ikke foreligger dokumentasjon som støtter at mannlig omskjæring 

reduserer risikoen for HPV-infeksjon (101).  

For andre SOI ses sprikende konklusjoner. Ifølge en analyse av data fra the National Health and 

Social Life Survey i USA er det ingen signifikant forskjell mellom omskårne og ikke-omskårne 

menn på sannsynligheten for å bli smittet med SOI (54). Ytterligere tre studier konkluderer med 

at det ikke er noen beskyttende effekt av mannlig omskjæring hverken mot HSV-2, syfilis eller 

gonnorè, klamydia eller trichomonas vaginalis (64, 102, 103). Derimot presenterer syv studier 

funn der mannlig omskjæring beskytter mot HSV-2 (97, 104-106), chancer og syfilis (107), 

samt genital ulcer disease (108) og infeksjon med Mycoplasma genitalis (109). 

I tillegg til redusert insidens av HR-HPV, er andre effekter av mannlig omskjæring på mannens 

kvinnelige partner også undersøkt. Mannlig omskjæring kan redusere risikoen for 

klamydiainfeksjon hos kvinnelige partnere i følge en tverrsnittstudie (110), mens en RCT med 

over 1600 deltakere fant en redusert risiko for ulcerasjon, trichomonasinfeksjon og bakteriell 

vaginose hos de kvinnelige partnerne av omskårne menn (111). Det er derimot ikke funnet noen 
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reduksjon av risiko for HSV-2 hos kvinnelige partnerne av menn som ble omskåret ifølge en 

RCT (105). 

Reynalds et al fant at mannlig omskjæring beskyttet mot HIV, men ikke mot HSV-2, syfilis 

eller gonoré (64). Forfatterne konkluderer med at den observerte spesifisiteten tyder på en 

biologisk fremfor en atferdsrelatert forklaring på den beskyttende effekten mot HIV-smitte. At 

forklaringen ikke skyldes atferdsfaktorer støttes av Koblin et al (112). 

3.7 Smertelindring (intra-/postoperativ)  

Studiedesign Antall studier i denne 

gruppen 

I denne gruppen er det det 

totalt 60 studier, hvorav 55 

er kliniske studier og 5 er 

systematiske oversikter 

og/eller meta-analyser. 
Kliniske studier 55 

Systematiske oversikter og/eller meta-analyser 5 

 

Denne gruppen teller 60 studier, det overveldende flertall er kliniske studier, og alle har samme 

mål for øyet: å finne den mest effektive smertelindringen for guttebarn som gjennomgår eller 

har gjennomgått omskjæring. For å sortere funnene er studiene delt inn i de som ser på neonatal 

omskjæring, og de som ser på annen type omskjæring. 

3.7.1 Neonatal omskjæring 

27 av artiklene omhandler neonatal omskjæring, som vil si at barna blir omskåret i løpet av sin 

første levemåned. Det er konsensus om at neonatal omskjæring er smertefullt for babyen. De 

ulike studiene ser på forskjellige former for smertelindring, hovedsakelig bruk av 

bedøvelseskrem (Eutectic mixture of local anesthetics  (EMLA)), sukrose, ulike 

lokalbedøvelser (Dorsal Penile Nerve Block (DPNB), Ring block (RB) , Pudendal Nerve Block 

(PNB) og spinalbedøvelse (SB)), samt ulike miljøfaktorer som puter, smokker og spesialutstyr 

til å immobilisere spebarnet. Noen av studiene så i tillegg på ulike former for smertelindring i 

kombinasjon med forskjellige kirurgiske teknikker. For forklaringer på de ulike bedøvelsene, 

se ordforklaringer i vedlegg 1. 

Neonatal omskjæring er smertefullt for babyen (113, 114). Mens en tidligere studie hevder at 

smerten etter inngrepet vedvarer og ikke kan lindres av paracetamol før lengre ut i det 

postoperative forsøk (114), viser en stor amerikansk gjennomgang av litteraturen fra 2012 at 

det ikke er noen evidensbaserte anbefalinger som hevder at det er lindringskrevende 

postoperativ smerte (19). Det er signifikant forskjell på smerterespons (hjertefrekvens, 

oksygenmetning, agitasjon og gråt) hos spedbarn som får lokalbedøvelse sammenliknet med de 

som ikke får lokalbedøvelse, ifølge kliniske forsøk, og anestesien gir ikke lokale eller 

systemiske komplikasjoner (19, 113, 115). Det er for øvrig registrert en økt respons til 

smertefulle inngrep senere i barndommen (vaksiner) hos barn omskåret uten smertelindring 

(116).  

Den mest effektive smertelindringen ved neonatal omskjæring fås ved bruk av DPNB ifølge 

flere studier (26, 117-121). Teknikken er sikker og lett, og selve injeksjonen øker ikke 

stressresponsen (121). Til tross for at det er effekt av EMLA-krem sammenliknet med placebo 
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(120, 122-126), så er denne smertelindringsformen den minst effektive når den sammenliknes 

med andre (117, 127). Hos barn med lav fødselsvekt er det anbefalt å bruke DPNB fremfor 

EMLA, da disse barna har en økt risiko for hudirritasjon som følge av sistnevnte (119).  

Det er noen studier hvis konklusjoner ikke er like samstemte som resten. Stang et al konkluderer 

med at EMLA er mer effektiv enn DPNB (121), mens det i andre studier ble funnet at RB gir 

god, sågar den beste smertelindringen (19, 113, 127).   

Hvilken kirurgisk teknikk man velger har også betydning for smerteresponsen hos spebarnet. 

En oversikt fra 2004 undersøkte RCTer hvis intervensjon var å lindre smerte ved neonatal 

omskjæring, og konkluderer med at ingen av de undersøkte metodene eliminerte 

smerteresponsen fullstendig (117).  Det er enighet om at smerteresponsen blir minst ved bruk 

av Mogen clamp (128, 129), aller best smertelindring fås når denne teknikken er i kombinasjon 

med DPNB ifølge Kurtis et al (26). For å medføre minst mulig smerte ved bruk av DPNB burde 

selve injeksjonen administreres langsomt (130). 

Det er en del dokumenterte ikke-farmakologiske metoder som er vist å redusere 

smerteresponsen til inngrepet; bruk av smokk (131), ha spedbarnet liggende på en polstret pute 

(132), samt gi sukrose per os (128, 133, 134), også som et supplement til DPNB (132). 

3.7.2 Mannlig omskjæring av eldre barn og voksne 

Det er vanlig å gjennomføre inngrepet i narkose hos eldre barn som omskjæres, da inngrepet 

tar lengre tid og krever hemostase og sutureringer (19). Det er for denne gruppen mye fokus på 

postoperativ smerte, og til tross for uenigheter om hvilken anestesiform som er den mest 

effektive, synes alle de undersøkte variantene å gi god postoperativ smertelindring. Hos barn 

som ble omskåret på medisinsk indikasjon, viser Serour et al at DPNB gir god smertelindring 

som et alternativ til narkose (135). Tre studier enes om at EMLA eller annen topikal bedøvelse 

gir god effekt (136-138). Andre studier viser derimot at EMLA ikke gir like god effektiv på 

postoperativ smerte som DPNB eller SB (117, 139, 140). Både SB (141-145), DPNB (139, 145-

150), PNB (151) og RB (152), og RB i kombinasjon med DPNB (148, 153) gir alle adekvat 

postoperativ smertelindring ifølge en rekke ulike studier. 

Med tanke på at SB kan forårsake forbigående svakhet i bena, kan DPNB være et bedre 

alternative for barn som går selv og som gjennomgår inngrepet dagkirurgisk (154).  EMLA i 

bruk som smertelindring før en DPNB har kun effekt som bedøvelse ved penetrasjon av nålen, 

og ikke ved infiltrasjonen (155). 

Fire studier undersøkte ulike teknikker brukt ved forskjellige bedøvelsesmetoder (130, 156-

158). Å utbrodere disse detaljene anses for å være utenom denne oversiktens formål. 

To studier undersøkte smertelindring hos voksne som omskjæres. Den ene av disse konkluderer 

med at de beste alternativene er subkutan RB, eller en kombinasjon av DPNB og infiltrasjon av 

frenulum (159). Dette gir få komplikasjoner.  Den andre studien konkluderer med at subkutan 

infiltrasjon før inngrepet kan undertrykke postoperative smerte hos disse pasientene (160).  
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3.8 Kirurgisk teknikk 

Studiedesign Antall studier i denne gruppen I denne gruppen er det 12 studier 

totalt, ti av disse er kliniske studier 

(inkluderer en dyrestudie), mens to er 

systematiske oversikter. 
Kliniske studier 10 

Systematiske oversikter 2 

 

Det finns flere ulike kirurgiske teknikker for mannlig omskjæring, og ulik praksis rundt 

omkring i verden. Som tidligere nevnt er de tre vanligste teknikkene for neonatal omskjæring 

Gomco clamp, Mogen clamp og Plastibell (eller varianter av disse) (19, 161). Dette betyr 

naturligvis ikke at disse er de eneste metodene som brukes. Både tid og smerterespons ser ut til 

å være redusert ved bruk av Mogen shield sammenliknet med Gomco clamp (26, 128).  

Særlig i forbindelse med HIV er mannlig omskjæring av ungdommer/voksne blitt utberedt i 

flere afrikanske land. Inngrepet kan utføres forsvarlig og trygt også i en U-landssetting ifølge 

en RCT (162), og egne teknikker og utstyr har dokumentert effekt for bruk i områder med 

begrensede ressurser (163). For detaljert beskrivelse se Bitega og medarbeidere (163). 

En annen metode som det er forsket på er SR. SR er en sikker og lettbrukelig metode, ifølge 

Baron et al, og antall dager før ringen fjernes (7, 14 eller 21) gir liten effekt på tilheling (164). 

Dette motgås av Wu X et al, som finner at optimal fjerning av ringen var 2 uker etter inngrepet, 

og at det er viktig med dette tidsaspektet for å unngå komplikasjoner (165). Forfatterne finner 

at det etter fjerning av ringen oppleves smerte hos barn omskåret med SR som behandling av 

fimose, mens smerten ikke er like fremtredende hos voksne (165).  

Et nylig oppfunnet hjelpemiddel bestående av to håndtak og en fordypning (se figur 3.1) ser ut 

til å være en tilregnelig og sikker metode for omskjæring av voksne menn, ifølge Decastro et 

al, og bruken av denne gir en signifikant reduksjon av operasjonstiden (166).  

 

 Figur 3.1: hentet fra Decastro et al., Urology, 2010.  

 

En rekke studier har sett på forekomsten og alvorlighetsgraden av komplikasjoner etter 

inngrepet. Ved omskjæring av voksne menn er den generelle komplikasjonsraten ved inngrepet 

såpass lavt at det kan anses som en trygg prosedyre ifølge en Cochrane review publisert i 2009 

(62). Her ble ingen dødsfall registrert, og de vanligste komplikasjonene var smerte, blødning, 

hevelse eller hematom, samt problemer med utseende (62). Forfatterne understreker at det 

observerte spriket i forekomsten av komplikasjoner etter inngrepet, kunne forklares av forhold 
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rundt prosedyren; eksempelvis viste inngrep gjort av tradisjonelle afrikanske utøvere en mye 

høyere komplikasjonsrate enn inngrep gjort på sykehus av klinikere (62). 

En stor amerikansk gjennomgang av litteraturen basert på over 1000 artikler oppsummerer 

risikoen for signifikante akutte komplikasjoner etter neonatal omskjæring til 0.2 % (19). Denne 

rapporten understreker utfordringen med å tallfeste insidensen nøyaktig, ettersom det er ulike 

definisjoner på hva komplikasjoner innebærer, samt når de forekommer (akutt vs sent). De 

vanligste komplikasjonene er i denne gruppen blødning, infeksjon eller en ikke-komplett 

reseksjon av vev. Generelt viser datagrunnlaget at den spesifikke kirurgiske teknikken som 

brukes ikke påvirker risikoen for komplikasjoner, men gutter som omskjæres i kliniske 

omgivelser i industrialiserte land av kompetent personell får færre komplikasjoner enn gutter 

som omskjæres av ikke-kompetent personell i urene omgivelser i utviklingsland (19).  

Omskjæring av større barn (post-neonatal) er også forbundet med en lav risiko for akutte 

komplikasjoner, men insidensen i denne gruppen er noe høyere enn hos gutter som omskjæres 

neonatalt. Dette skyldes delvis den økte risikoen for komplikasjoner ved generell anestesi. Med 

tanke på sene komplikasjoner mangler det forskning til å kunne trekke en konklusjon. (19) 

Det er vist at komplikasjonsraten er lik når inngrepet utføres av leger og av klinikere som ikke 

er leger (93). Et klinisk forsøk viser at det krevde mer enn 100 gjennomføringer av mannlig 

omskjæring før en nyutdannet lege mestret inngrepet innenfor den optimale tidsrammen for 

prosedyren (167). Komplikasjoner var hyppigere rett etter endt utdannelse, og det krevdes 

veiledning (supervision) av minimum de første 20 prosedyrene (167). En afrikansk studie viste 

at både leger, sykepleiere og «clinical officers» trygt kan læres opp til å utføre neonatal 

omskjæring av guttebabyer (168), det samme er demonstrert ved bruk av to andre kirurgiske 

teknikker (dorsal slit og sleeve resection) av Buwembo og medarbeidere (169). Blant de som 

deltok i Bowa et als studie var Mogen den foretrukne teknikken (168). 
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4  Diskusjon 

4.1 Validering av datagrunnlaget 

I denne studien har vi gjort en systematisk innsamling av vitenskapelige artikler fra Pubmed 

ved å bruke søkeord som inneholdt ulike kombinasjoner av aktuelle termer og “male 

circumcision”. Vi har deretter gått gjennom artiklene, og har her presentert en oppsummering 

av konklusjonene.  

For å sikre et representativt utvalg av vitenskapelige artikler som samtidig har høy 

vitenskapelig kvalitet valgte vi visse inklusjons- og eksklusjonskriterier:  

1. Vi brukte filtre i Pubmed for å redusere antallet vitenskapelige artikler til kun å omfatte 

kliniske forsøk (inkludert RCTer), systematiske oversikter og metaanalyser. RCTer er ansett 

som gullstandarden for å undersøke kausalitet vedrørende kliniske problemstillinger. 

Systematiske oversikter og metaanalyser ble inkludert for å forsikre oss et bredere utvalg, og 

for å inkludere viktige vitenskapelige artikler og analyser vedrørende gutteomskjæring som 

ikke ble fanget opp av våre primære søk i Pubmed. Ved bruk av filter i Pubmed er det en 

tendens til at tverrsnittsstudier inkluderes i gruppen «kliniske studier». Disse er derfor også 

inkludert i vårt materiale og gir grunnlaget et mer heterogent preg. Dette gjør det vanskelig å 

sammenlikne konklusjoner.  

2. Vi ekskluderte artikler skrevet på andre språk enn engelsk. Engelsk er fagspråket innen 

medisin, og vi antar derfor at resultater av generell betydning blir publisert på engelsk og 

dermed er inkludert i vårt materiale. Vitenskapelige artikler på lokalspråk kan ofte representere 

dobbeltpublikasjoner rettet mot eget helsepersonell, være tilknyttet særegne lokale forhold eller 

være rettet mot ikke-medisinsk personell. På den andre siden er tidlig mannlig omskjæring en 

skikk som i stor grad påvirkes av sosiokulturell variasjon og lokale tradisjoner. Vi kan derfor 

ikke utelukke at relevante enkeltstudier som kunne ha tilført viktige aspekter til vårt 

datagrunnlag kan ha blitt ekskludert.  

3.  Vi inkluderte kun artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter med IF 2 eller høyere. IF er 

en utberedt metode for å måle hvor hyppig sitert et tidsskrift er innen sitt felt, på den måten at 

tidsskrifter med høy IF regnes som mer tungtveiende enn de med lavere IF. Selv om bruken av 

IF er blitt kritisert, er det fortsatt brukt som en kvalitetsindikator.  Dette har bidratt til at vårt 

datagrunnlag har høy kvalitet og at vi har en praktisk håndterbar mengde artikler. Noen viktige 

artikler publisert i tidsskrifter med IF under 2 kan med denne strategien ha blitt oversett i vår 

innsamling. På den andre siden regner vi med at dersom slike artikler har stor betydning for vår 

forståelse av risiki ved gutteomskjæring vil de være fanget opp av systematiske oversikter og 

metaanalyser.  

4. Vitenskapelige artikler som dukket opp i våre søk men som fokuserte på problemstillinger 

som ikke var relevante for vårt tema ble ekskludert, slik som komplikasjoner etter kvinnelig 

omskjæring. 

5. Til slutt gikk vi igjennom referanselistene for de større systematiske arbeidene, og inkluderte 

vitenskapelige artikler som ikke hadde kommet opp på vårt opprinnelige søk og som var av høy 

kvalitet (IF>10). Her var kravet til IF høyere enn for de øvrige artiklene, hvilket kan ha 

utelukket noen relevante artikler. Samtidig er det ut ifra disse referanselistene tydelig at det 

foreligger en del artikler som ikke er dukket opp i vårt søk, hvilket tyder på at ulike databaser 
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gir ulike resultater når man søker innen dette temaet. Men ettersom de nevnte systematiske 

arbeidene er blitt inkludert og gjennomgått i sin helhet, føler vi oss sikre på at de viktigste funn 

er med. 

6. Ingen artikler er blitt utelatt på bakgrunn av egne subjektive oppfatninger om innhold, 

konklusjoner, forfattere, geografisk lokalisasjon, utvalg av deltakere, finansiell støtte eller 

liknende. 

Bruk av de ovenfornevnte inklusjons- og eksklusjonskriterier resulterte i at den opprinnelige 

mengde av 370 artikler ble redusert til 187. Dette relativt høye antallet artikler med svært høy 

vitenskapelig kvalitet anser vi for å være et representativt utvalg av forskning som omhandler 

gutteomskjæring.  

De 187 artiklene ble så inndelt i relevante kategorier (Kirurgisk prosedyre og smertelindring, 

infeksjonssykdommer (HIV, UVI, andre SOI) og annet (kreft, fimose, seksuell funksjon)) for å 

få frem eventuell helsemessige fordeler eller ulemper. Selv om antall artikler vår studie baserer 

seg på er relativt stort, er det en heterogen sammensetning innenfor undergruppene i både 

design og størrelse. I noen undergrupper er det få artikler (f.eks. peniskreft, n=7), mens andre 

inneholder mange (f.eks. HIV, n=63). Antall personer involvert i de ulike studiene er også svært 

forskjellig fra noen få (totalt n<200 i de tre RCTer som omhandler kirurgiske teknikker) til 

mange titusen (totalt n>58 000 i de 24 RCTer som omhandler HIV). Grunnen til at det kan være 

få artikler innen visse temaer er at pasienttilgangen kan være vanskelig eller at det er mer 

konsensus mellom konklusjonene, og at interessen for å reprodusere dermed har vært mindre 

(for eksempel sammenhengen mellom neonatal omskjæring og risikoen for fimose versus 

sammenhengen mellom voksen ikke-medisinsk mannlig omskjæring og risikoen for HPV-

infeksjon).  

Da vi har inkludert flere systematiske oversiktsartikler er det trolig en dobbelregistrering av 

enkelte artikler. Dette har sannsynligvis ikke veldig stor betydning ettersom disse er basert på 

et veldig stort antall artikler.    

Det bør understrekes at gjennomgangen av de inkluderte artiklene kun fokuserer på funnene 

gjort i de ulike studiene, og ikke baserer seg på en systematisk gjennomgang av enkeltstudiene. 

En oppfølgingsstudie bør derfor ta for seg grundigere analyse av de inkluderte studiene. Det at 

ikke alle studiene er presentert her utgjør en svakhet da disse ville bidratt til et mer sammensatt 

og komplekst bilde. De nevnte studiene er dog gjennomgått og det ble vurdert at disse ville gitt 

et for høyt og uhensiktsmessig detaljnivå på denne gjennomgangen. Etter vår vurdering er de 

viktigste og mest overordnede konklusjoner fremkommet. 

4.2 Fordeler og ulemper ved mannlig omskjæring 

Mannlig omskjæring ser ut til å beskytte mot HIV-smitte.  

 

Flertallet av de inkluderte studiene konkluderer med at insidensen av HIV eller at 

risikoen for å bli smittet med HIV er lavere blant omskårne heterofile menn i forhold til ikke-

omskårne (19, 58-69, 74, 89). Spesielt burde nevnes de RCTer gjennomført i Afrika, der 

studienes intervensjon er omskjæring av voksne menn som preventivt tiltak (58-60). Gevinsten 

av inngrepet er beregnet i matematiske og analytiske modeller (70-72). Forklaringsmodeller på 

forhudens infeksjonsfremmende egenskaper er presentert (82). HSV-2 kan øke risikoen for 

HIV-smitte (106, 170). Det kan dermed tenkes at mannlig omskjæring gir beskyttelse mot HIV-



20 

 

smitte både direkte og indirekte (ved reduksjon av HSV-2 infeksjon). Det er derimot ikke vist 

sikker sammenheng mellom mannlig omskjæring og nedsatt risiko for HIV-smitte hos menn 

som har sex med menn (MSM) (85-88). 

Det finnes også studier som motstrider en gunstig effekt av mannlig omskjæring på forekomsten 

av HIV-infeksjon. En tverrsnittstudie på analyse av data fra the National Health and Social Life 

Survey i USA konkluderer med at det ikke er noen forskjell mellom omskårne og ikke-

omskårnes sannsynlighet for å bli smittet med SOI (54), dette inkluderer HIV.  

Styrken ved studiene på forekomsten av HIV ved mannlig omskjæring er at de er store, 

omfattende og svært godt dokumentert; studiene som oppgir antall deltakere er basert på 262 

366 personer til sammen (i tillegg kommer oversiktsstudier basert på totalt 1689 artikler hvor 

totalantallet ikke er oppgitt). Mange av disse studiene er RCTer. Overvekten av studiene i denne 

undergruppen undersøker deltakere som er omskåret profylaktisk som voksne. Det er dermed 

naturlig å utvise forsiktighet før det konkluderes om også neonatal omskjæring gir denne 

effekten. Til tross for at deltakerne i de ulike studiene er omskåret på ulike tidspunkt i livet, 

vises det med få unntak at mannlig omskjæring gir en viss beskyttelse mot HIV-smitte hos 

heteroseksuelle.  

Flere studier med store mengder data (total n=482 119) er samstemte i sine konklusjoner 

om at det er lavere forekomst av UVI blant omskårne gutter og menn (19, 31-35).  

Risikoen omskårede guttespebarn har for å utvikle en UVI i tiden rett etter inngrepet er 

noe økt hos omskårede gutter sammenliknet med jevngamle jenter, selv om denne trenden 

reverseres i løpet av få måneder (37). Derfor undersøker noen av studiene hva de ulike rutinene 

rundt inngrepet har å si for forekomsten av UVI hos de omskårne (21, 37). Forekomsten av UVI 

er lavere når neonatal omskjæring utføres i en klinisk setting (både av leger og annet 

helsepersonell (93)). Dette kan ha sammenheng med bedre hygieniske forhold under inngrepet 

(37).  

Mye peker på at inngrepet på lengre sikt beskytter mot forekomsten av UVI, det viktige 

spørsmålet er i hvor stor (eller liten) grad. Når funn som dette skal overføres til samfunnet er 

det et sentralt spørsmål i den politiske debatten om graden av beskyttelse forsvarer risikoen 

inngrepet medfører. 

Til tross for en signifikant lavere forekomst av UVI hos omskårede, ser det ut til at et svært 

høyt antall friske spedbarn må omskjæres før man forebygger en UVI (31). Selv om den 

reduserte insidensen er en fordel for de gutter og menn som er omskåret, støtter ikke studiene 

omskjæring som et generelt profylaktisk tiltak mot UVI hos barn. Men hvorvidt dette vil være 

forebyggende mot UVI hos eldre som har benign prostata hypertrofi, er immobile eller har 

redusert allmenntilstand kan ikke dette materialet si noe om.  

Det er dokumentert lavere forekomst av peniscancer i land med både høy og lav forekomst 

av omskjæring.  

 

Blant omskårne menn er det lavere forekomst av peniscancer enn i den øvrige 

befolkningen (19, 39).  Men det foreligger ingen dokumentasjon på at neonatal omskjæring i 

seg selv reduserer risikoen for peniscancer (38). Siden mannlig omskjæring ser ut til å gi en 

redusert risiko for HPV-smitte (42) og HPV-smitte gir en økt risiko for peniscancer, kan man 

ikke se bort ifra at det kan være denne årsakssammenhengen som gjør seg gjeldende når man 

ser lavere forekomster av peniscancer hos omskårne menn. På den andre siden er forekomsten 
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av peniscancer også blitt redusert i land med lav forekomst av omskjæring (24). Det kan tilsi at 

andre, ukjente faktorer også kan være av betydning for forekomsten av peniscancer.  

To studier som ser på forholdet mellom neonatal omskjæring og fimose viser at det ikke 

forekom noen tilfeller av fimose blant omskårne gutter mellom 0 og 8 år (19, 43).  

Sammenhengen mellom gutteomskjæring og fimose er undersøkt kun i to studier. Det lave 

antallet kan representere en svakhet, men funnet er på mange måter intuitivt; dersom forhuden 

ikke er der kan den heller ikke være ikke-retraktil. Dermed vil korrekt utført neonatal 

omskjæring med stor sikkerhet forebygge fimose hos gutter. 

Behandlingstrengende fimose er sjelden, men plagene som følger med trang forhud kan være 

betydelige. Ikke minst illustrerer studien fra England, som konkluderer med at mange gutter får 

unødig kirurgisk behandling for fysiologisk fimose (49), at dette både kan være problematisk 

for individene det gjelder, og ikke minst føre med seg en samfunnskostnad.  

Funn i studiene om mannlig omskjæring og andre seksuelt overførbare infeksjoner er 

sprikende.  

Et større antall studier finner fordeler av inngrepet i forhold til forekomsten av seksuelt 

overførbare sykdommer, både hos den omskårne mannen og hos hans kvinnelige partner(e). 

Dette gjelder særlig for HPV (41, 42, 94-99), men også for HSV-2 (97, 104-106), genital ulcer 

disease (108), og bakteriell vaginose. Samtidig er det også flere studier som ikke finner noen 

beskyttende effekt av mannlig omskjæring på SOI (54, 64, 101-103). 

For sammenheng mellom mannlig omskjæring og seksuell funksjon er det diskrepans 

mellom studiene, og det er påfallende at resultatene fra RCTene motsier de fra 

tverrsnittsstudiene.  

I samtlige RCTer som omhandler seksuell funksjon er friske deltakere omskåret som et 

forebyggende tiltak, og disse studiene konkluderer enstemmig med at mannlig omskjæring som 

forebyggende tiltak ikke medfølger negative seksuelle konsekvenser, og at inngrepet dessuten 

kan medføre forbedret seksuell funksjon (50-52). 

Tre tverrsnittstudier fant en nedgang i seksuell nytelse, erektil funksjon og penis sensitivitet 

(53-55). Nok en tverrsnittsstudie konkluderer med at mannlig omskjæring gir hyppige seksuelle 

problemer hos mannens kvinnelige partner, i tillegg til at mannen opplever hyppige problemer 

med orgasme etter at han er omskåret (56). Disse studiene skiller seg ikke bare ut ved 

studiedesign men også ved indikasjon: flertallet av deltakerne i en av studiene er trolig omskåret 

på medisinsk indikasjon (53). Ytterligere to av studiene gjør ikke rede for indikasjon for 

omskjæring hos deltakerne, men flere faktorer peker mot at det også her hovedsakelig dreier 

seg om medisinsk indikasjon (55, 56). Slike indikasjoner kan i seg selv føre til nedsatt seksuell 

funksjon. Dessuten baserer disse studiene seg på retrospektiv egenvurdering fra deltakerne 

fremfor objektive målinger. En slik retrospektiv vurdering har begrenset verdi da det er 

sannsynlig at deltakerne påvirkes av egne og andres forventninger til seksualitet (53). 

Resultatene fra disse tverrsnittsstudiene viser oss at det kan forekomme ulike seksuelle 

problemer hos menn som omskjæres på medisinsk indikasjon som voksne. Studiene sier 

derimot lite om seksuell funksjon hos menn som er omskåret rituelt/neonatalt, ei heller de som 

er omskåret på medisinsk indikasjon som barn. Nok en tverrsnittsstudie skiller seg fra de andre 

ettersom den er en amerikansk nasjonal kartleggingsstudie (54). Da forekomsten av 
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rituell/neonatal omskjæring har vært og er høy i USA (fra 30 % i 1933 til omtrent 70 % på 

1970-tallet), vil trolig de fleste omskårede deltakere i denne studien være omskåret 

rituelt/neonatalt. Studiens konklusjon skiller seg også fra de øvrige tverrsnittstudiene da den 

finner at ikke-omskårede menn er mer utsatt for seksuell dysfunksjon (54).  

Det er viktig å påpeke at enkelte utfall kan tolkes i begge retninger, for eksempel at det i en 

RCT ble funnet at det var lettere å oppnå orgasme etter omskjæring (51). Det er en legitim 

innvending at dette ikke nødvendigvis vil anses som en fordel av alle menn, men ettersom 

samme studie finner at 99 % av de omskårne deltakerne var fornøyd med inngrepet, tilsier dette 

at flertallet av deltakerne er tilfreds. 

En interessant klinisk studie skiller seg ut fordi den redegjør for objektiv og reproduserbar data, 

nærmere bestemt smerteterskler målt ved hjelp av Semmes- Weinstein monofilament touch-test 

sensory evaluators. Dens konklusjon er at sensitiviteten på glans er nedsatt hos omskårede 

sammenliknet med ikke-omskårede (57). Sett i sammenheng med den RCTen som konkluderer 

motsatt basert på subjektive rapporteringer fra deltakere (51), er dette et tema som fordrer mer 

forskning. 

De ulike studiene demonstrerer på en interessant måte at dette fenomenet kan brukes som 

forklaringsmodell for ulike utfall; noen studier hevder at redusert sensitivitet fører til redusert 

seksuell opplevelse (57), men dersom sensitiviteten er lavere kan man tenke seg at mannen får 

senere ejakulasjon og at partneren dermed oppnår større tilfredsstillelse. Uansett er det 

vanskelig å si hvor nøyaktig forskning på dette området kan bli ettersom det ligger en subjektiv 

faktor til grunn. 

Alvorlige komplikasjoner ser ut til å forekomme svært sjelden 

Ingen av de kliniske studiene inkludert i denne oversikten undersøkte direkte forekomst 

av alvorlige komplikasjoner ved inngrepet. Dette kan skyldes at dette er så sjeldent at det kun 

blir publisert som case studies som ikke er blitt fanget opp av vårt søk slik AAPs rapport 

konkluderer: “The majority of severe or even catastrophic injuries are so infrequent as to be 

reported as case reports (and were therefore excluded from this literature review).” Slike 

komplikasjoner inkluderer amputasjon av glans/penis, HSV-smitte av barnet, MRSA-infeksjon, 

fisteldannelse, ischemi og død (19). 

4.3 Kirurgi og anestesi 

Det er mange studier om smertelindring ved omskjæring i vårt søk. Flere av dem har et stort 

datamateriale og er systematisk utført. Det er noe diskrepans mellom dem med tanke på hvilke 

smertelindrende tiltak som er mest effektive. Men det ser ut til å være enighet om at 

gutteomskjæring er forbundet med smerte (113, 114), at smertelindringen i seg selv ikke 

medfører komplikasjoner og at den har god effekt (19, 115, 119, 171). Et viktig bidrag fra denne 

gruppen er at smerten ved inngrepet må håndteres adekvat.  

Et annet sentralt poeng belyses av Kurtis og medarbeidere som finner at omskjæring gjort med 

Mogen shield er betydelig mindre smertefull enn ved bruk av Gomco clamp (26). Denne studien 

kan vise til objektive mål på smerte, og refererer til at over halvparten av barna som ble 

omskåret ved bruk av Mogen shield i kombinasjon med DPNB ikke gråt i det hele tatt under 

prosedyren. Dette er et oppsiktsvekkende funn, og indikerer at smerteresponsen hos spedbarn 

som omskjæres avhenger av hvilken kirurgisk teknikk som brukes. I en studie som så på 



23 

 

opplæring av helsepersonell i utførsel av inngrepet var Mogen shield den foretrukne teknikken 

(168), hvilket kan tyde på en brukervennlig prosedyre. 

Det er god dokumentasjon på at EMLA eller annen topikal bedøvelse gir god post-operativ 

smertelindring (136-138). SB (141-145), DPNB (139, 145-150), PNB (151) og RB (152), evt 

RB i kombinasjon med DPNB (148, 153) gir god post-operativ smertelindring hos eldre barn 

som omskjæres på medisinsk indikasjon, men det er vanlig å utføre inngrepet i narkose hos 

eldre barn. Komplikasjoner ved generell anestesi bidrar trolig til den noe høyere 

komplikasjonsinsidensen hos eldre barn sammenliknet med gutter som omskjæres neonatalt 

(19).  

4.4 Våre versus andres konklusjoner 

Oppsummering av resultatene i denne gjennomgangen speiler konklusjonene i de systematiske 

arbeidene som er gjort på dette temaet. Særlig kan nevnes den store oversikten utarbeidet av 

AAPs Task Force on Male Circumcision (19). Denne oversikten konkluderer med at de 

helsemessige fordelene av neonatal omskjæring veier tyngre enn ulempene og at dette 

legitimerer tilgang til prosedyren hos de familiene som velger det.  

Nesten all forskning vedrørende gutteomskjæring har forekommet i andre land enn Norge. 

Mange av studiene som omhandler smertelindring på gutter som gjennomgår omskjæring, er 

gjennomført i andre vestlige land. Dette gjelder både rituell, religiøs og medisinsk omskjæring. 

Det samme gjelder studiene om UVI, cancer og fimose. Noen av studiene som omhandler 

seksuelt overførbare infeksjoner er også fra vestlige land (for eksempel USA og New Zealand), 

men majoriteten av disse studiene er fra ikke-vestlige land som i Afrika sør for Sahara, India 

og Thailand. Man kan derfor stille seg spørsmålet om disse dataene har overføringsverdi til 

Norge.  

Gjennomføring av tilsvarende norske studier er svært vanskelig for ikke å si umulig ettersom 

forekomsten av gutteomskjæring er svært lav i Norge. Når man i tillegg undersøker 

sammenhengen mellom mannlig omskjæring og sjeldne tilstander som UVI og peniscancer, 

kreves det høyt antall deltagere i studier. RCTer som ser på disse faktorene er derfor vanskelig 

gjennomførbare i Norge, i tillegg ville det vært etisk betenkelig. Internasjonal forskning er 

derfor vårt beste alternativ for å belyse sammenhengen mellom mannlig omskjæring og de 

omtalte tilstandene.  

Samtidig er det et viktig poeng at samme forutsetningene ikke nødvendigvis gjelder for Norge 

og land som India, Thailand, og USA; samt Afrika sør for Sahara. Eksempelvis er utbredelsen 

av HIV betraktelig høyere i disse landene enn her hjemme, samt at tilgangen på kondomer, 

hvilket gir god beskyttelse mot SOI, antas å være god i Norge sammenliknet med mange andre 

land. Sett ut ifra dette er det rimelig å argumentere mot at det i Norge vil være nytte av den 

beskyttende effekten ved mannlig omskjæring på befolkningsnivå. Samtidig er den beskyttende 

effekten mot flere SOI signifikant, særlig for HIV og HPV, og gutteomskjæring i Norge kan 

derfor likevel ha stor betydning for enkelte risikogrupper.  

Ingen av studiene vi så på redegjorde for NNT i vestlige land med tanke på den medisinsk 

forebyggende effekten av tidlig mannlig omskjæring på ulike sykdommer. Trolig vil NNT for 

hver enkelt sykdom bli relativt høyt fordi de er sjeldne. Dette maner ikke til rutineomskjæring 

av alle guttebabyer i Norge som preventivt tiltak, men kan muligens være en aktuell 

problemstilling for risikogrupper. Dessuten baserer mange av de inkluderte studiene seg på 
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voksne omskåret på medisinsk eller profylaktisk grunnlag, og konklusjonene fra disse kan ikke 

uten videre overføres til gutter/menn omskåret neonatalt.  
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Vedlegg 

Forkortelser og ordforklaringer 

Mohel: En tradisjonell, jødisk omskjæringsspesialist. 

NB: Nerve Block - induction of anaesthesia in a specific part of the body by injecting a local 

anaesthetic close to the sensory nerves that supply it. (nerve block. (n.d.). Collins English 

Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. Retrieved August 07, 2013, from 

Dictionary.com website: http://dictionary.reference.com/browse/nerve block)   

DPNB: Dorsal Penile Nerve Block – Nerve block (se overfor def.) of the dorsal penile nerves. 

PNB: Pudendal Nerve Block – Nerve block (se over for def.) of nervus pudendus.  

RB: Ring Block/Field Block - Regional anesthesia produced by diffusion of a local anesthetic 

solUVIon into the tissues surrounding a surgical field. (field block. (n.d.). The American 

Heritage® Stedman's Medical Dictionary. Retrieved August 07, 2013, from Dictionary.com 

website: http://dictionary.reference.com/browse/field block) 

EMLA: Eutectic mixture of local anesthetics - Lokalanestetikum til overflateanestesi. 

SB: Spinalbedøvelse - Spinalbedøvelse, spinalanestesi, bedøvelse som fremkalles ved at det 

sprøytes et lokalbedøvende middel inn i det væskefylte rom som omgir ryggmargen, hvorved 

nerverøttene bedøves. (Spinalbedøvelse. (2009, 15. februar). I Store norske leksikon. Hentet 7. 

august 2013 fra http://snl.no/spinalbed%C3%B8velse.) 

UVI: Urinveisinfeksjon 

HIV: Human Immundeficiency Virus 

RCT: Randomisert Kontrollert Studie 

HPV: Humant Papillomavirus 

HSV: Herpes Simplex Virus 

CO: Clinical officers – A clinical officer (CO) is a mid-level practitioner of medicine in East 

Africa and parts of Southern Africa who is qualified and licensed to perform general medical 

dUVIes. 
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