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I Finland behöver man inte omskära pojkar på icke-medicinska
grunder. En pojkes ställning eller rättigheter i det finska
samhället påverkas inte av huruvida han är omskuren eller inte.
Även i Finland är icke-medicinsk omskärelse en del av
religionen eller kulturen inom vissa samfund. Ungefär 400 pojkar
omskärs årligen i Finland på icke-medicinska grunder.

Om ni vill att er son ska omskäras ska ni följa social- och
hälsovårdsministeriets anvisning
1. En omskärelse kan endast utföras av en läkare som har
tillstånd att arbeta som läkare i Finland. Ni kan fråga i Finland
bosatta representanter för er egen kultur eller religion vilka
läkare som utför ingreppet i fråga.
2. Icke-medicinsk omskärelse utförs inte inom den offentliga
hälsovården, det vill säga på hälsovårdscentraler eller
offentliga sjukhus. Om ni vill att er son omskärs måste ni
arrangera det inom den privata hälsovården. Omskärelser
på medicinska grunder utförs i Finland inom den officiella
hälsovården. En medicinsk grund är exempelvis förhud med
ärrbildning.
3. Läkaren måste se till att ingreppet utförs rent och sterilt, så
att såret inte blir inflammerat.
4. Omskärelse orsakar er son smärta. Läkaren som utför
ingreppet ska se till att er son får tillräckligt med
smärtstillande medel både före och efter ingreppet.

5. Omskärelse kan ibland orsaka biverkningar. Snart
efter ingreppet kan er son exempelvis drabbas av en
inflammation. Ett inflammerat sår kan blöda och göra ont. Vi
vet inte särskilt mycket om biverkningar som eventuellt kan
uppstå efter än längre tid. Läkaren måste informera er om
detta innan ni ger ert samtycke till ingreppet. Läkaren ger er
anvisningar för hur ni ska agera efter ingreppet.
6. För att en omskärelse ska kunna genomföras måste
vårdnadshavarna ge sitt samtycke. Om pojken har två
vårdnadshavare måste bägge ge sitt samtycke till ingreppet.
Ni ska skriva under ett papper där ni ger ert samtycke till
omskärelsen av er son.
7. Er son måste ge sitt samtycke till omskärelsen. Ni ska även
be pojken själv ge sitt samtycke till ingreppet, om han är i en
sådan ålder att det är möjligt för er att diskutera ämnet med
honom. Ni och den läkare som utför ingreppet ska berätta
om ingreppet för honom på bästa möjliga sätt. Om han
förstår innebörden av ingreppet och inte vill genomgå detta,
får ingreppet inte utföras. Åtminstone som 12 år gammal är
det möjligt för er son att förstå vad ingreppet innebär, men
även bland barn i samma ålder varierar förmågan att förstå
ingreppet.
8. Som vårdnadshavare betalar ni själva kostnaderna för
omskärelsen.

