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Könsstympade kvinnor-omhändertagande
Inledning
Könsstympning är en mångtusenårig, icke-religös sed som först beskrevs 500f Kr.
UNICEF uppskattar att närmare 250 miljoner kvinnor är könsstympade runt om i
världen, dom allra flesta kommer från afrikanska länder som Somalia, Guinea,
Djibouti, Mali, Egypten, Sudan, Eritrea och Sierra Leone.
Bland långsiktiga hälsokonserkvenser som könsstympning kan medföra kan
nämnas: Miktionsbesvär, sexuella besvär, menstuationsproblem pga blod ansamlas
i vagina (typ III), vaginala bevsär med flytningar och klåda, abcesser, fistlar.
Bemötande
För alla kvinnor kan en gynekologisk undersökning upplevas som obehaglig.
Rädsla för smärta, vårdgivaren reaktion och bristande kunskap hos vårdgivaren
kan göra att det är speciellt obehagligt och utsatt för omskurna kvinnor.
-

Våga fråga om eventuell omskärelse hos patienter som kommer från
länder där omskärelse är vanligt.
Viktigt med professionell tolk, gärna kvinnlig
Klargör kvinnans egen inställning till könsstympning. Vilken typ av
ingrepp är utfört? Är det några problem och i så fall vilka?
Om kvinnan inte själv vet vilket ingrepp som har gjorts så förklara gärna
efter undersökning.

Gynekologisk undersökning
Vid undersökning av en kvinna som är könsstympad är det viktigt att tänka på att
hon kan bära med sig både ett trauma från ingreppet.
Med hjälp av modeller och bildmaterial kan den normala anatomin förklaras.
Kvinnan kan lotsas till att, med hjälp av spegel, se sina egna genitalier. Härmed
kan förståelsen för det egna könsorganet öka.
Slidmynningen kan ibland vara täckt av hud och endast ha en liten öppning. Om
så är fallet kan det vara bättre att avvakta med gynekologisk undersökning tills
patienten erbjudits hjälp med en öppningsoperation.
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Klassifikation enligt WHO1
Ej könsstympat
Kvinnligt underliv som inte
är könsstympat.

Typ I
Borttagande/excision av
förhuden runt klitoris
och/eller del av eller hela
klitoris.

Typ II
Partiellt eller totalt borttagande av klitoris samt av
de inre blygdläpparna, med
eller utan borttagande av de
yttre blygdläpparna.

Typ III
Tillslutning/försnävning av
vaginalöppningen genom
excision och hopfästande de
inre blygdläpparna och/eller
de yttre blygdläpparna, med
eller utan borttagande av
klitoris (infibulation).
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Typ IV
Prickning, piercing eller bränning av clitoris och omgivande vävnad.
Dokumentation
Vid dokumentation, beskriv typ av könsstympning, omfattningen och besvär. En
utgångspunkt kan vara att beskriva ett organ i taget, t.ex.:
- Klitoris och klitorisförhud: orörd, helt eller delvis borttagen?
- Inre blygdläppar: orörda, helt eller delvis borttagna?
- Yttre blygdläppar: orörda, helt eller delvis borttagna?
- Ihopsydd? På vilken nivå, storlek på öppningen?
- Andra fynd: cystor, keloid, ärrbildning, rodnad?
Deinfibuleringsoperation


Vid typ III, infibulering, informeras om möjligheterna till
deinfibuleringsoperation (öppningsoperation).



I akuta situationer då kvinnan exempelvis söker för riktig blödning, missfall
etc och gynekologen behöver tillgång till livmoderhalsen är det av viktigt att
tillmötesgå kvinnans önskemål inför en öppningsoperation. En för stor
vulvaöppning kan innebära en social katastrof för den enskilda kvinnan.







Ofrivillig graviditet kan ibland inträffa utan att en penetration av vulva ägt
rum. I de fall då abort önskas sker handläggning på sedvanligt sätt. Kvinnan
informeras om att en deinfibulering måste ske för att möjliggöra
”skrapning”. Om möjligt tillmötesgå kvinnans önskemål om storlek på
öppningen.
Deinfibuleringsoperationen kan utföras som ett polikliniskt ingrepp.
Fullgod anestesi är viktig - narkos eller spinalbedövning. Hudbryggan delas.
Sårkanterna sutureras var för sig med enstaka suturer eller med fortlöpande
intracutan teknik. Obs – risk för skav över uretra om det blir bart utan
täckande ”labia minor”
Normal vulvaanatomi eftersträvas.
Var frikostig med återbesök efter alla ingrepp i underlivet på den
könsstympade kvinnan.’
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Handläggning av könstympade (omskurna) kvinnor i mödravård
Redan vid inskrivningssamtalet kan könsstympning diskuteras med kvinnan och
hennes man. Använd tolk vid behov, helst kvinnlig. Det är viktigt att patienten får
information om att det är otillåtet i svensk sjukvård att reinfibulera efter
förlossning och att det är straffbart för föräldrar att låta omskära sina döttrar (lag
1982:316 Förbud mot könsstympande ingrepp).
Klargör det blivande föräldraparets inställning till könsstympning. Vilken typ av
stympning har utförts på kvinnan? Är det eller har det varit några problem? Vilka?
(exempelvis samlags-, mens- och miktionsbesvär). Oro inför förlossning?
Dokumentera.
Gynekologisk undersökning
Läkarbesök med gynekologisk undersökning och planering inför förlossningen,
oftast mot slutet av grav.
När kvinnan kommer till förlossningen ska följande vara utfört:
 Typ av könsstympning fastställd och kvinnan informerad.
 Bedömning om könsstympningen påverkar hennes hälsa.
 Bedömning om hinder finns för obstetrisk vård, inklusive VU,
skalpelektrod för fosterövervakning, blåskateterisering.
 Vid indikation för öppningsoperation under graviditeten, är det optimalt
att utföra denna under andra trimestern.
 Kvinnan ska, särskilt om hon inte tidigare är förlöst i Sverige, vara
välinformerad om vård vid och efter förlossning, inklusive vilka klipp och
suturer som kommer att utföras. Information om att oro för kraftig
blödning vid defibulering oftast är obefogad och att sveda och känslighet i
slemhinnorna är normalt och inte en följd av en eventuell defibulering.
Deinfibuleringsoperation
Informera om deinfibuleringsoperation om det är aktuellt. En riktlinje är att om
statusundersökning kan göras behövs ingen deinfibuleringsoperation före
förlossningen. Ofta görs ingreppet i samband med förlossningen. Om operation
utförs under graviditet görs detta som poliklinisk operation i fullgod anestesi.
Kvinnan informeras om de förändringar hon kommer att uppleva efter
operationen, som förändrad vattenkastning, menstruation och underlättat samlag.
Föräldrautbildning
Individuell utbildning kan i dessa fall vara att föredra. Om språksvårigheter
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använd tolk. Undvik att diskutera könsstympning i grupper. Även om mannens
delaktighet vid MVC-besöken är viktig, är det av stor betydelse att kvinnans
önskemål och tankar kommer fram. Eventuellt kan enskilt samtal med kvinnan
vara nödvändigt.
Efterkontroll
I första hand till MVC-barnmorska, vid behov till läkare, ssk om problem
framkommer.
Handläggning av förlossning för könsstympade/omskurna kvinnor
Bedöm graden av könsstympning genom att inspektera vulva. Om osäkerhet råder
kontakta jourhavande läkare.

Vid infibulerad vulva rekommenderas följande:
Förlossning
1. Var återhållsam med inre undersökningar eftersom de av patienten ofta
upplevs som mycket obehaglig.
2. Använd i möjligaste mån yttre palpation.
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3. Om behov av kateterisering uppstår använd barnspekulum och lyft upp
hudbryggan. Om det trots detta är svårt att identifiera urethra, kontakta
jourhavande läkare.
4. Tidigt främre klipp är viktigt. Lägg pudendus och/eller inflitrationsanestesi.
Håll sedan ett finger under hudbryggan och klipp i medellinjen. Om vulva
ytterligare behöver vidgas läggs ett mediolateralt klipp. Eventuellt även ett
på motsatt sida.
Främre klipp:

Efter förlossningen
Vid suturering av främre episiotomin börjar man med att sätta ett par enstaka
suturer i översta delen av klippet. Detta område måste täckas då här kan finnas
oskyddade fria nervändar. Sy sedan sårkanterna var för sig med enstaka suturer
eller med fortlöpande intracutan teknik. Normal vulvaanatomi skall eftersträvas.
Vid mediolaterala klipp suturera på sedvanligt sätt. I övrigt handlägges
förlossningen på sedvanligt sätt.
På BB
Innan hemgång kontroll av bristningar och eventuella klipp. Information om de
förändringar som blivit vid bl a vattenkastning, menstruation och samlag.
Efterkontroll till barnmorska, läkarbesök vid behov.
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Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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