
Kvinnlig 
könsstympning

Josefina Åberg-Liesaho

Biträdande överläkare Obstetrik & 
Gynekologi

Kvinnokliniken, Södertälje sjukhus



“Orange the world: End violence against women now!”

• Internationell kampanj utlyst av 
FN

• Internationella dagen för 
avskaffandet av våld mot 
kvinnor den 25 november 
instiftades av FNs 
generalförsamling år 1999

• Över 180 länder samt mer än 300 
miljoner aktivister deltagit hittills

• Syftet är att öka kunskap kring 
våld mot kvinnor och gemensamt 
ta fram strategier för att öka 
säkerheten för kvinnor världen 
över



WHOs definition av kvinnlig könsstympning

Det omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör 

borttagande delvis eller helt av de externa 

genitalierna eller annan åverkan på de yttre 

kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra 

icke medicinska skäl



Vilka har drabbats?



Incidens

>200 miljoner kvinnor

30 länder

3 miljoner flickor årligen i bara Afrika 



Sverige
• Hög prevalens jmft med andra länder

• 38 000st kvinnor

• De flesta kommer från Somalia, Eritrea, 
Etiopien, Egypten och Gambia

• För mer korrekta siffror behövs korrekt
diagnostik:

ICD10: 

Z917: Kvinnlig könsstympning i den egna
sjukhistoriken

O347A: Vård av blivande moder med tidigare
könsstympning

*Socialstyrelsen (2015) Flickor och kvinnor i Sverige som kan 
ha varit utsatta för könsstympning – en uppskattning av 
antalet; 



Lagstiftning i 
Sverige

• År 1982 : Förbud mot könsstympande
ingrepp (första landet i västvärlden)

• År 1999 :Skärpning av lagen:
En person kan dömas för brott mot lagen i
Sverige trots att brottet begåtts
utomlands.

• 2-10 års fängelse ( 3 fällande domar)

Domar rörande könsstympning:

2007: En pappa döms för brott mot lagen med 
förbud mot könsstympning av kvinnor, för 
könsstympning av en omyndig dotter, till fängelse 
i två år.

2007: En mamma döms för brott mot lagen med 
förbud mot könsstympning samt grov 
fridskränkning, för brott mot en omyndig dotter, 
till fängelse i tre år.

2018: En pappa döms för stämpling till 
könsstympning av sina döttrar och olaga hot mot 
sin fru, till fängelse i sex månader

• Socialtjänstlagen paragraph 14 §

OROSANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN – vid 
misstanke eller kännedom om att barn far illa 
(orosanmalan.se)

https://orosanmalan.se/


WHO klassifikation

Typ 1 Typ 2 Typ 3



När? Hur?

• Sker i regel alltid
prepubertalt

• Masajer dock vid giftemål

• I hälften av länderna
stympas majoriteten av 
flickorna innan 5 års ålder.

Avsaknad av:

- Medicinsk utbildning

- Bedövning

- Sterila instrument



Varför utförs kvinnlig könsstympning?
• Ej religiöst påbjudet- Det finns inget skriftligt stöd i någon religion för 

könsstympning.

• Ca 3000 år gammal tradition 

• Kulturellt och geografiskt

• Patriarkalt synsätt på kvinnan

• Förtrycka kvinnans sexualitet som anses manligt

• Hygien / smutsigt / farligt, vackert

• SOCIAL ACCEPTANS 



Akuta komplikationer

• Smärta

• Blödning

• Infektion

• Dödsfall



Långsiktiga
komplikationer
• Blödningsbesvär

• Urinbesvär

- UVI, urinläckage

• Dyspareuni/Apareuni

• Vaginism, vestibulit

• Komplikationer vid 
läkning

-abscessbildning, keloider, 
cystbildningar, fistlar



Psykiska effekter

• PTSD

• Ångest/depression

• Psykosexuella besvär



Förlossningskomplikationer

•Förlängd förlossning

•Ökad risk för postpartum blödning

•Ökad risk för förlossningskador/instrumentell
förlossning

*Rigmor C.Berg and Vigdis Underland. The Obstetric Consequences of Female 
Mutilation/Cutting: A systemic Review and Meta-Analysis. 2013
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Abstract

Objective. To investigate the risk for anal sphincter tears (AST) in infibulated

women. Design. Population-based cohort study. Setting. Nationwide study in

Sweden. Population. The study population included 250 491 primiparous women

with a vaginal singleton birth at 37–41 completed gestational weeks during

1999–2008. We only included women born in Sweden and in Africa. The African

women were categorized into three groups; a Somalia group, n = 929, where

over 95% are infibulated; the Eritrea-Ethiopia-Sudan group, n = 955, where

the majority are infibulated, compared with other African countries, n = 1035,

where few individuals are infibulated but had otherwise similar anthropometric

characteristics. Thesewomen werecompared with 247 572 Swedish-born women.

Methods. Register study with data from theNational Medical Birth Registry. Main

outcomemeasures. AST in non-instrumental and instrumental vaginal delivery. Re-

sults. Compared with Swedish-born women, women from Somaliahad thehighest

odds ratio for AST in all vaginal deliveries: 2.72 (95%CI 2.08–3.54), followed by

women from Eritrea-Ethiopia-Sudan 1.80 (1.41–2.32) and other African countries

1.23 (0.89–1.53) after adjustment for major risk factors. Mediolateral episiotomy

was associated with a reduced risk of AST in instrumental deliveries. Conclusion.

Delivering African women from countries where infibulation is common carries

an increased risk of AST compared with Swedish-born women, despitedelivering

in a highly technical quality healthcare setting. AST can cause anal incontinence

and it is important to investigate risk factors for this and try to improve clinical

routinesduring delivery to reducetheincidenceof thiscomplication.

Abbreviations: AST, anal sphincter tears; BMI, body mass index; FGM, female

genital mutilation; OR, oddsratio.

In t roduct ion

Female genital mutilation (FGM) is practiced in more than

30 countries, mainly in abelt reaching from theeast to west

of Africaand north of theequator. TheWHO estimatesthat

130–140million girlsand women in Africa haveundergone

FGM, and that about 2 million procedures are performed

every year (1). FGM is related to several physical health

Key M essage

Immigrant women delivering in Sweden and coming

from countrieswhere infibulation iscommon haveasig-

nificantly increased risk of anal sphincter tears. Morere-

search is needed on routines during the second stage of

labor among women with femalegenital mutilation.
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Södertälje

• Kommun med 100-tusen invånare
-på andra plats på incidens av utlandsfödda i Sverige efter Botkyrka

• (Enl statistik från 2020 är) 56.6% av Södertäljes befolkning är födda 
utomlands eller i Sverige men av två föräldrar som är utlandsfödda

• Botkyrka kommun är den kommun i Sverige med flest antal 
utlandsfödda 59% 2018 varav födda i Afrika ligger på 4e vanligaste 
plats.

• Vanligast födelseland bland utlandsfödda i Södertälje:

-Irak ,Syrien,  Finland, Afrika (övriga länder) (9) och Somalia (19)





Vad kan jag göra? 

• VÅGA FRÅGA! 

• Upplys dig själv och därefter andra runtomkring dig om KKS 
-då kunskap föder mod!

• Vart vänder jag mig om jag misstänker att någon är i riskzon eller har 
utsatts? 
Ta reda på: Hur ser strukturen ut där jag är verksam kring 
handlingsplan för KKS? Behöver vi vidareutbildas? 

• Vart kan jag hänvisa kvinnor som behöver vård och eller stöd? 



AMEL mottagningen
Amelmottagningen | Södersjukhuset (sodersjukhuset.se)

• Patientinformation på olika språk

• Information för yrkesverksamma

• Amelprojektet

-Läkare, operation

-Kuratorer

-Barnmorska

-Sjukgymnast

https://www.sodersjukhuset.se/avdelningar-och-mottagningar/amelmottagningen/#Patientinformation-information-in-other-languages


Tack för visat intresse!


