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Upplägg

• Bemötande/vård
• Tips



Varför?
• Ej religöst påbjudet
• Kulturellt

• Kontrollera kvinnans sexualitet
• Hygien/smutsigt
• Kvinnlighet
• Vackert underliv

• SOCIAL ACCEPTANS







Våga fråga
• Diskriminerande?
• När ska jag fråga?
• Vem ska jag fråga?
• Vad ska jag fråga?
• Hur ska jag fråga? 
• “Jag vet att omskärelse av kvinnor är vanligt i ditt hemland, och

eftersom jag vet att sådana här problem kan uppstå efter
omskärelse funderar jag på...”
• Vad gör jag med svaret?



Checklista för samtal om kvinnlig 
könsstympning!
• Tänk att på att använda ordet omskärelse vid samtal med 

flickan/kvinnan
”visa eventuellt” klipptecknet med handen”
• Vet du om du är omskuren?
• Tar det lång tid för dig att kissa?
• Har någon tittat i ditt underliv?
• Har du besvär som du själv tror kan vara orsakade av 

omskärelsen?



Att tänka på
• Ej automatisk tillit till vården
• Befarar vår okunskap/reaktion
• Skapa trygghet

Man behöver avdramatisera frågan om 
könsstympning i mötet utan att för den skull bagatellisera den.



Observant på 

• Flicka som sitter länge på toaletten 
• Täta toalettbesök 
• Luktar urin
• Undviker att dricka
• Undviker idrottsundervisning
• Förändring i  beteende efter resa till hemlandet
• Huvudvärk/mag-/menssmärta



Psykiska effekter
• PTSD
• Ångest/depression
• Psykosexuella besvär

*Vloeberghs E et al, Behrendt A et al



Svårt att identifiera de olika formerna beroende på….

• Ålder vid ingreppet?
• Vilka instrument/verktyg användes?
• Var gjordes det, sjukhus, landsbygd?
• Kunskap hos utföraren? 



Klitoris
• Ett nervrikt organ.
• Ytterdelar: Skaft, ollon och förhud
• Inredelar: Skänklar med svällkroppar



Typ I                           Typ II                       TYP III



Kortsiktiga komplikationer

• Smärta
• Blödning
• Infektion
• Sepsis 

• Dödsfall



Långsiktiga komplikationer
Blödningsbesvär

Urinbesvär
- UVI, “inkontinens”

Samlagssmärtor

- Vaginism,
Komplikationer vid läkning

Abscessbildning, keloid, cystbildning



Sexualitet, samtycke och relationer 
undervisning i skolan
• Relationer 
• Anatomi (slidkrans, KKS)
• Kroppskännedom
• Vara tillgänglig vid ytterligare frågor/funderingar



- Stora delar av den erektila
vävnaden finns kvar.

- Sexuella dysfunktionen pga
vävnadsskador men också andra
faktorer.

Psykosexuella besvär



Tänk på att ....
Trygghet

Huden är vår största (njutnings)organ.

Klitoris har yttre och inre delar. 

Beröring- och njutningshormoner



Vad kan jag göra
• Föreslå kontakt hos
ungdomsmottagningen/gynekologmottagningen -
(hjälp till med att skriva egen remiss)
• Följa med som stöd 
• Samtalskontakt.
• Erbjuda gynekologisk undersökning, dokumentera det du ser. 
• Erbjuda öppningsoperation
• Smärtlindring



Brev vid utresa!
• Female genital mutilation (FGM)
• Female genital mutilation (FGM) is illegal in Sweden. It is also illegal to support or in any way assist in 

performing female genital mutilation.
• The maximum sentence for carrying out female genital mutilation, or helping it to take place, is 10 years in 

prison according to Law (1982:316). The scale for imprisonment starts at 2 years in prison.
• Female genital mutilation is any procedure that is designed to alter or injure a girl´s (or woman´s) genital 

organs for non-medical reasons. FGM procedures can cause:
• Severe bleeding
• Infections
• Problems urinating
• Problems with menstruating
• Psychological trauma
• Complications in childbirth and increased risk of newborn deaths
• Infertility

If you know someone at risk you are obligated to contact the Police or the Social Services.



Tips!

• Socialstyrelsen – Webbutbildning
• https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=35
• Hedersfortryck.se  (  Yrkesverksamma kan ringa 010-2235760 

för råd )
• Origostockholm.se

https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=35


Tips

• http://idil.se/
• Hela blomman (Facebook)
• (http://www.f-risk.org/)
• http://www.desertflower.se/konsstympning/#fgm

http://idil.se/
http://www.f-risk.org/
http://www.desertflower.se/konsstympning/


TACK J


