Förebyggande och praktiskt arbete mot
KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR OCH KVINNOR
i Kronobergs län

Bakgrund
Denna information är framtagen av Länsstyrelsen i Kronobergs län,
Region Kronoberg och länets åtta kommuner. Syftet är att samla
relevant information om hur olika aktörer i länet ska arbeta mot
könsstympning av flickor samt bidra till en ökad förståelse för olika
myndigheters uppdrag.
Målgrupp är personal inom förskola, skola, elevhälsa, hälso- och
sjukvården, socialtjänsten, polisen och åklagarmyndigheten som i sitt
arbete behöver kunskap om könsstympning av flickor.
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Vad är könsstympning av flickor?
Med könsstympning av flickor avses alla ingrepp i underlivet som inte
behövs för medicinsk behandling. I vissa fall skärs delar av
blygdläpparna eller klitoris bort. En annan typ är att klitoris prickas
med ett vasst eller spetsigt föremål. Den grövsta formen av
könsstympning är så kallad infibulation, vilket innebär att både klitoris
och de inre och yttre blygdläpparna avlägsnas. Huden sys sedan ihop
och kvar lämnas endast en liten öppning, där urin och
menstruationsblod ska passera.
Könsstympning utförs oftast på flickor mellan fyra och 14 år, men det
kan ske även under spädbarnstiden
Ingreppet görs oftast utan bedövning med primitiva verktyg av kvinnor
som i regel inte är sjukvårdsutbildad. I en del länder kan
könsstympning av flickor utföras av sjuksköterskor eller läkare utanför
den offentliga vården.

En mänsklig rättighet att skyddas från
könsstympning
Det är en mänsklig rättighet för alla flickor och kvinnor att skyddas
mot våld och övergrepp. FN:s deklaration om avskaffandet av våld
mot kvinnor och barnkonventionen förtydligar att våld mot flickor och
kvinnor är brott mot deras mänskliga rättigheter. I begreppet våld
inkluderas könsstympning samt alla former av hedersrelaterat våld och
förtryck. Allt våld mot flickor och kvinnor är brott mot barnets
rättigheter samt de mänskliga rättigheterna.
Det är en mänsklig rättighet för alla flickor och kvinnor att ha rätt till
bästa möjliga hälsa. Vid själva ingreppet (könsstympningen,
prickningen, bränningen, ihopsyningen) riskerar flickan att få kraftig
blödning, svåra smärtor och att bli utsatt för infektionsrisk. Dessutom
är könsstympning traumatiskt för en flicka och hon riskerar att utveckla
psykiska besvär. Om en flicka utsätts för könsstympning får hon
dessutom livslånga problem med sin hälsa. (Se allmänna kännetecken
på könsstympning av flickor på sidan 12.)
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Olika typer av könsstympning av flickor
Könsstympning av flickor innebär att hela eller delar av det yttre
könsorganet skärs bort. WHO delar in könsstympning i fyra olika typer:
Typ I:

Förhuden på klitoris tas bort och ibland även hela eller delar
av klitoris.

Typ II:

Klitoris skärs bort samt delar av eller hela inre blygdläpparna.

Typ III:

Alla yttre delar av könsorganen, det vill säga klitoris samt inre
och yttre blygdläppar skärs bort. Därefter sys de yttre
blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks. En liten
öppning lämnas längst ner mot anus så att urin och
menstruationsblod kan rinna ut. Denna typ kallas även
infibulation eller faraonisk omskärelse. Runt 10 % av
könsstympade flickor har utsatts för typ III.

Typ IV: Prickning eller skärande på klitoris och/eller blygdläpparna.
Ingrepp kan även göras genom att bränna klitoris och
omgivande vävnad. Det förekommer även att vävnad skrapas
bort eller att man skär runt slidmynningen eller för in
frätande ämnen eller örter i vagina i syfte att förorsaka
blödning eller för att göra öppningen trängre. Anatomin kan
se normal ut (och illustreras därför inte på bilden nedanför).

Illustration: Modeller av Leah Brickhouse 2016
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Varför könsstympas flickor?
Könsstympning av flickor utförs fortfarande eftersom det är rotat i den
traditionella tron om kvinnors status och roll. Det anses också vara en
del av den rit som ska initiera den unga flickan in i vuxenvärlden.
Det finns inget stöd för könsstympning av flickor i någon religion.
Könsstympning av flickor förekommer bland muslimer, katoliker,
protestanter, kopter, falasher och animister. Det är troligtvis mer
kopplat till kultur och geografi än religion.
Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då
ingreppet tros bevara en flickas oskuld innan giftermålet. Det är också
ett sätt att kontrollera flickans och kvinnans sexualitet, eftersom den
sexuella njutningen minskar och hon därför antas vara trogen sin man.
Hedersrelaterat våld och förtryck innebär kontroll av flickors och
kvinnors sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld
och kyskhet i fokus. Könsstympning av flickor har sin grund i bl.a.
föreställningen om att mäns och familjers heder är avhängig kvinnans
och flickans sexuella beteende. Att gå emot familjens tradition och
önskemål kan i praktiken vara omöjligt för den enskilda flickan eller
kvinnan.

Var förekommer könsstympning av flickor?
Könsstympning av flickor sker på många håll i världen, från Indonesien i
öst till Peru i väst. Mer än hälften av ingreppen sker i Indonesien,
Egypten och Etiopien.
UNICEF uppskattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor har
utsatts för någon form av könsstympning i de 30 länder där sedvänjan
är främst förekommande i Afrika och Mellanöstern.
Till riskgrupper räknas flickor (0-18 år) som kommer till Sverige från ett
land där könsstympning av flickor är vanligt förekommande, samt
flickor som är födda i Sverige av en moder som är född i ett land där
könsstympning av flickor är vanligt förekommande.
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Flickor i Kronobergs län från följande länder är stora riskgrupper:
Land
Egypten
Eritrea
Etiopien
Gambia
Somalia
Sudan
Irak (Iran)

Antal könsstympade i
Ålder för könsstympning
procent i respektive land
91 %
10-14 år
89 %
0-4 år
74 %
0-4 år
76 %
0-14 år
98 %
5-9 år
88 %
5-9 år
I den kurdiska befolkningen är det vanligt förekommande
med könsstympning.

OBS! Könsstympning av flickor kan även förekomma i andra länder
med ”hederskultur”. Allmän information i förebyggande syfte är
viktigt.
Riskgrupp

Antal kvinnor som redan är utsatta för
könsstympning
Antal flickor som är i riskgrupp med en mamma
från ett land där könsstympning av flickor är
ofta förekommande
Antal flickor som kommer från Irak (till viss del
även Iran), där den kurdiska befolkningen
utövar könsstympning. Det finns dock inga
siffror över hur många av flickorna från Iran
(Irak) som är kurder.

Flickor/
kvinnor i
Sverige

Motsv.
2%i
Kronoberg

38,000

760

19,000

380

(25,000)

(500)

 Det finns troligtvis mer än 500 kvinnor i länet som redan är utsatta
för könsstympning.
 Det finns troligtvis mer än 500 flickor som tillhör riskgruppen, men
det innebär inte att alla dessa riskerar att bli utsatta för
könsstympning.
Källa: Socialstyrelsen, 2015. Siffrorna från Socialstyrelsen bygger på statistik från länder där
minst 50 % av flickorna har blivit könsstympade. Det gör att det faktiska antalet kan vara
högre om man räknar in flickor från alla länder som utsätter flickor för könsstympning.
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Lagstiftning
Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor:
Könsstympning av kvinnor och flickor betraktas enligt svensk lag som
ett allvarligt brott. Det är olagligt att utföra, förbereda och i vissa fall
stödja könsstympning. Det är förbjudet även om samtycke lämnats till
ingreppet. Om en flicka som bor i Sverige blir könsstympat, oavsett i
vilket land det sker eller vem som utför det, kan vårdnadshavarna
komma att dömas till fängelse. Om brottet medför livsfara, allvarlig
sjukdom eller på annat sätt varit hänsynslöst kan det medföra
fängelsestraff på mellan två och tio år.
Framkommer det att en flicka som ännu inte fyllt 18 år har
könsstympats i Sverige eller tagits utomlands för att göra detta är det
ett brott. Preskriptionstiden för könsstympning inträffar först när
kvinnan är 28 år, om brottet begåtts innan 18-årsdagen.
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (1962:700):
I brottet äktenskapstvång kriminaliseras förutom alla former av olaga
tvång också utnyttjandet av någons utsatta belägenhet. Det kan till
exempel innebära att gärningsmannen utnyttjar att offret befinner sig i
en beroendeställning samt av vissa andra förhållanden så som att
offret har en intellektuell funktionsnedsättning. Den som genom
vilseledande förmår en person att resa till en annan stat i syfte att
personen genom olaga tvång eller utnyttjande av hans eller hennes
utsatta belägenhet ska förmås ingå ett äktenskap kan straffas till
fängelse i högst två år. Se även Brottsbalken (1962:700) 4 kap. 4 c-d §§.
Barnkonventionen: Barnkonventionen utgör grunden för barns
rättigheter och gäller alla barn i Sverige. Enligt artikel två har alla barn
samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Enligt artikel
tre ska barnets bästa alltid komma i första rummet. Artikel 19
förbjuder alla former av våld och övergrepp av barn. Artikel 24 innebär
att traditionella sedvänjor som är skadliga för barn ska avskaffas. Flera
andra artiklar i konventionen samt ur kvinnokonventionen och
konventionen om mänskliga rättigheter går att koppla till svenska
lagar.
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Socialtjänstlagen (2001:453): Enligt 5 kap. 1§ ska socialtjänsten verka
för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda
förhållanden. Enligt 14 kap. 1§ finns en anmälningsskyldighet för alla
som arbetar med barn att till socialtjänsten genast anmäla om ”de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”.
Föräldrabalken (1949:381): Enligt 6 kap. 1§ har barn rätt till
omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med
aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling. Enligt 6 kap. 11§ har
vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör
barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall i takt med
barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets
synpunkter och önskemål.
Brottsbalken (1962:700): Inom hedersrelaterat förtryck kan det finnas
olika grader av våld, hot om våld och tvång. Dessa brott regleras enligt
Brottsbalkens 3 och 4 kap. I brottsbalkens 6 kap. 4§ kriminaliseras
sexuella handlingar med ett barn under femton år.
Skollagen (2010:800): I 6 kap. anges att alla former av kränkande
behandling och diskriminering ska motverkas. Likabehandlingsplan ska
finnas för varje verksamhet inom förskolan och skolan och denna ska
följas upp årligen. I 29 kap. 13§ finns anmälningsskyldigheten till
socialtjänsten beskriven samt att samverkan ska ske.

Foto: Dustin Iskandar, med tillåtelse av Creative Commons
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Anmälningsskyldighet
Anmälningsskyldighet till socialtjänsten gäller vid misstanke eller
upptäckt om att en flicka under 18 år har könsstympats eller riskerar
att könsstympas (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §).
Anmälningsskyldigheten gäller för alla inom förskola, skola, hälso- och
sjukvård, socialtjänst, boenden och andra verksamheter som lyder
under socialtjänstlagen.
En orosanmälan ska göras om det finns misstanke om att en flicka har
utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning efter det att
hon kommit till Sverige.
Det kan även vara aktuellt att göra en orosanmälan om en
flicka/kvinna har utsatts för könsstympning innan hon kom till Sverige.
Dels för att säkerställa flickans/kvinnans rätt till hälsa och trygghet,
dels för att uppmärksamma om flickan/kvinnan har en eller flera
systrar/döttrar som riskerar att utsättas för könsstympning.
Anmälan ska genast ske till socialtjänsten om misstanke uppstår, det
behövs inga bevis. Man får lov att rådfråga kollegor och socialtjänsten.
Det är socialtjänstens uppgift att undersöka om misstanken om könsstympningen är korrekt, anmälaren får inte göra egna efterforskningar.
Anmälaren ska INTE informera flickans familj! Det gör socialtjänsten
efter en bedömning av flickans skyddsbehov och spårsäkring.
Socialtjänsten (och även hälso- och sjukvården) kan polisanmäla
misstänkta brott mot barn utan att sekretess hindrar dem.
Socialtjänsten ska överväga om det är lämpligt med en polisanmälan
med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet (Offentlighets- och
sekretesslagen, 21 kap. 2§).
Socialtjänsten kan kontakta Barnahus Kronobergs län för rådgivning i
sitt övervägande. Om socialtjänsten fattar beslut om att göra en
polisanmälan ska kontakt tas med Barnahus Kronobergs län för att
planera in samråd.
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Bemötande
Ge flickan/kvinnan tid att prata och visa att du är intresserad av att
lyssna. Skapa möjlighet att prata i enskildhet. Flickor kan ha lärt sig att
svara nej på frågan om de blivit könsstympade/omskurna. Det är
viktigt att våga ställa frågor och skapa förtroende som möjliggör för
flickor/kvinnor att berätta om sina erfarenheter.
Använd enkelt språk. Mindre laddade begrepp att använda är
omskärelse, att vara sydd eller operation/ingrepp i underlivet. Man kan
även ställa frågor som: Har någon gjort dig illa ”där nere”?
En del flickor förstår inte att de har varit utsatta för könsstympning. Då
kan du istället behöva prata i termer av symptom. De känner igen
smärtan som beskrivs, men ser ofta inget samband med just
könsstympning.
Var inte dömande – betona att det är sedvänjan könsstympning som är
illegal och medför hälsorisker, men att det är inte flickans/kvinnans
skuld. Var lyhörd för det faktum att flickan kan vara lojal mot sina
föräldrar.
Förklara tydligt att könsstympning av flickor och kvinnor är olagligt i
Sverige, och att lagen kan användas för att hjälpa familjer att skydda
flickor. Var tydlig med att det finns hjälp att få för de eventuella
konsekvenserna som könsstympningen kan ha inneburit.

Foto: kassoum_kone, med tillåtelse av Pixabay och Creative Commons

10

Behov av tolk
Om tolk behövs är det viktigt att tolkningen sker på rätt sätt. Att
använda en familjemedlem som tolk är mycket olämpligt och det ska
inte heller vara någon som känner den utsatta flickan/kvinnan eller
familjen.
Välj telefontolk och presentera inte flickan/kvinnan med namn eller
personuppgifter för att minska risken för identifiering. Använd gärna
ett fingerat namn. Det kan minska flickans/kvinnans oro för att
använda en tolk från samma etniska tillhörighet eller att man kommer
från samma bekantskapskrets.
Det är viktigt att förklara telefontolkens opartiska roll och tystnadsplikt
i samtalets början för både tolken och flickan/kvinnan.

Vuxna som har kommit till Sverige
Det är viktigt att tänka in vuxna från länder där det förekommer
könsstympning av flickor, oavsett när de kom till Sverige. Kvinnor kan
behöva uppmärksammas på att det finns möjligheter att få hjälp om de
har specifika besvär av en könsstympning och de kan behöva aktiv
hjälp att kontakta hälso- och sjukvården.
Framkommer det att de innan de fyllt 18 år har könsstympats i Sverige
eller tagits utomlands för att göra detta är det ett brott.
Preskriptionstiden för könsstympning av flickor avslutas först när
kvinnan är 28 år, om brottet begåtts innan 18-årsdagen och barnet har
koppling till Sverige.

Förebyggande arbete med föräldrar
Många föräldrar känner till att det är olagligt med könsstympning av
flickor och kvinnor i Sverige, men de vet kanske inte att det även är
olagligt att göra ingreppet utomlands.
Det är viktigt att föra fram att svensk lag säger att föräldrarna har ett
ansvar att skydda sin dotter mot bl.a. könsstympning. Om föräldrarna
inte gjort tillräckligt för att skydda sin dotter mot könsstympning kan
de dömas i svensk domstol, även om någon annan person utför
ingreppet, och även om det sker utanför Sverige.
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Använd enkelt språk, anpassat till den person du ska prata med. För
vissa kan ”könsstympning” vara ett svårt begrepp att förstå. Då får
man hitta andra sätt att förklara. Det som kan vara rätt begrepp för en
flicka kan vara svårt för en annan att relatera till könsstympningen.
Begrepp man kan prova är t.ex. omskärelse, att vara sydd eller
operation/ingrepp i underlivet.
För att få föräldrar att prata om könsstympning av flickor kan följande
frågor vara en ingång:
- Jag vet att det förekommer att flickor är omskurna/hopsydda/
opererade i underlivet i ditt/ert land. Vad tänker du/ni om det?
- Berätta om traditionen med omskärelse av flickor i din kultur…
- I Sverige är det förbjudet att omskära flickor – hur tänker du/ni
kring det?
- Utifrån våra erfarenheter kan det vara svårt att stå emot press från
familj och släktingar traditionen – hur är det för dig/er?
- Vilket stöd behöver du/ni för att kunna skydda din/er dotter från
omskärelse?

Foto: Ebrahim, med tillåtelse av Pixabay och Creative Commons
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Allmänna kännetecken på könsstympning
Könsstympning av flickor och kvinnor kan leda till olika allvarliga
hälsoproblem. Det är viktigt att både uppmärksamma konsekvenserna
av själva övergreppet i sig och hur följderna av könsstympningen kan
påverka flickors och kvinnors psykiska och fysiska hälsa under hela
deras liv.
Alla former av könsstympning som innefattar borttagning av vävnad
medför stora risker för akuta konsekvenser. Riskerna är större ju mer
omfattande ingreppet är. Andra faktorer som också kan påverka hur
allvarliga konsekvenserna blir är flickans hälsotillstånd, hur
könsstympningen utförs och medicinering (eventuellt användande av
smärtlindring, steriliserade verktyg etc.).
Både själva övergreppet som könsstympning är och de långsiktiga
konsekvenserna av könsstympning kan vara förenade med stort fysiskt
och psykiskt lidande, bland annat:
• Extrem smärta och kraftig blödning under könsstympningen
• Traumareaktioner
• Extrem smärta under läkningsprocessen
• Stelkramp (tetanus)
• Blodförgiftning
• Uttorkning (på grund av att flickan under läkningsprocessen vägrat
dricka för att undvika smärtan när hon kissar)
• Liggsår och tryckskador (flickan måste vara liggande under
läkningen efter könsstympning av typ III)
• Svårigheter och smärta när flickan ska kissa
• Stora svårigheter och smärta vid menstruation
• Återkommande sår-, hud- och slemhinneinfektioner
• Återkommande urinvägsinfektioner
• Bölder (abscesser)
• Sexuella smärtor och svårigheter
• Förlossningskomplikationer
• Dödsfall
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Flödesschema vid könsstympning av flickor
Förskolan, skolan, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten:
 Arbeta förebyggande mot könsstympning av flickor
 Uppmärksamma flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för,
eller som har utsatts för, könsstympning
Könsstympning har skett
efter migration till
Sverige

Könsstympning har skett
innan migration till
Sverige

Flicka/kvinna i risk för
könsstympning

Anmälan enligt
SoL 14 kap. 1§

Överväg anmälan
enligt SoL 14 kap. 1§

Överväg anmälan
enligt SoL 14 kap. 1§

 Bevaka risk för
tvångs- och
barnäktenskap.

 Bevaka risk för
tvångs- och
barnäktenskap.

 Samtal med flickan
om konsekvenser av
könsstympning och
eventuella
vårdbehov

 Samtal med flickan
om konsekvenser av
könsstympning och
eventuella
vårdbehov

 Om flickan har
problem men
föräldrarna nekar
henne vård ska
anmälan enligt SoL
14 kap 1 § göras

 Om flickan har
problem men
föräldrarna nekar
henne vård ska
anmälan enligt SoL
14 kap 1 § göras

 Uppmärksamma

 Uppmärksamma

 Ge information om
lag mot könsstympning
 Förebyggande
samtal med flickan
och/eller vårdnadshavare
 Ta reda på förälderns
inställning till
könsstympning
 Uppmärksamma
även systrar i
familjen
 Överväg anmälan
enligt SoL 14 kap.

Socialtjänstens handläggande av anmälan om (misstänkt) könsstympning:






Skyddsbedömning och utredning
Överväg polisanmälan och LVU
Vid polisanmälan kontakta Barnahus Kronobergs län
Samverka med andra myndigheter

Åklagarens uppgifter
 Förundersökning
 Beslut om åtal
 Agera i domstol

Polisens uppgifter
 Utreda brott
 Förebygga och förhindra brott
 Hot- och riskbedömning
 Samverka med andra
myndigheter
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Förskolans och skolans ansvar
Förskolan och skolan ska förmedla respekt för de mänskliga
rättigheterna och skydda barn mot våld och övergrepp. All
skolpersonal på alla stadier behöver kunskap om könsstympning och
dess konsekvenser för att upptäcka dessa flickor/kvinnor.
Skolan ska upptäcka utsatthet och se till att flickan/kvinnan får det
stöd och skydd hon behöver genom anmälan till socialtjänst. Eftersom
brottet inte preskriberas förrän kvinnan är 28 år (om hon blev
könsstympad i Sverige innan hon fyllde 18 år) omfattas även unga
kvinnor på gymnasiet.
Förskolan och skolan behöver tydliga rutiner för att registrera frånvaro
eftersom personal behöver vara uppmärksam på om någon är
återkommande frånvarande.

Foto: Ebrahim, med tillåtelse av Pixabay och Creative Commons
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För flickor som lever under stark kontroll kan uppgifter om frånvaro
från skolan få allvarliga konsekvenser. Det är därför viktigt att ha säkra
rutiner när det gäller flickor som har inbokade tider hos t.ex.
ungdomsmottagning eller kvinnoklinik under skoltid, för att
frånvaroregistrering inte ska ges till vårdnadshavare.
Skolan har stora möjligheter att, utifrån elevernas ålder och mognad,
ta upp frågor som rör våld och förtryck i allmänhet och könsstympning
av flickor i synnerhet i olika ämnen, i den ordinarie undervisningen.
Bra utgångspunkter i arbetet är jämställdhet och rätten till den egna
kroppen. Det är viktigt att även nå killarna med information om
konsekvensen av könsstympning av flickor för att öka deras kunskap
och förståelse.
Elevhälsan bör vara uppmärksam på om någon inte kommer till de
hälsobesök som erbjuds. Det kan vara att en flicka har problem som
hon vill dölja och då är det viktigt att ta kontakt med flickan för att få
klarhet i orsaken. Det är viktigt att hälsoformuläret inför ett hälsobesök
inkluderar frågor som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck
samt könsstympning som kan ställas när en flicka kommer från ett land
där detta är vanligt förekommande.
Elevhälsan kan bli en ”oas” för samtal och stöd som rör könsstympning.
De kan få information, erbjudas en trygg plats att gå på toaletten om
de har svårt att kissa, eller förvara bindor om de inte vill berätta för
vårdnadshavare att de fått sin mens.
Skolan och elevhälsan ska arbeta förebyggande med flickor i
riskgruppen under deras hela skoltid, eftersom könsstympning kan ske
under hela uppväxten. Hälsosamtalen vid 6-7 års ålder bör inkludera
förebyggande samtal med föräldrar från länder där könsstympning av
flickor förekommer.
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Checklista för förskolan och skolan
Steg 1: Uppmärksamma flickor/kvinnor som riskerar att utsättas,
eller som har utsatts, för könsstympning
• Vid misstanke om att allt inte står rätt till, lyssna och ställ frågor.
• Var uppmärksam på varningssignaler.
o synliga tecken på könsstympning vid blöjbyten på förskolan
o

har allmänna smärtor eller huvudvärk som kan bero på vätskebrist –
om man dricker mindre behöver man inte kissa så ofta

o

har svårigheter att sitta eller går stelt

o

undviker toalettbesök eller har långa och täta toalettbesök

o

vill inte vara med på gymnastiken

o

långvarig frånvaro från förskolan/skolan som följs av
beteendeförändringar som exempelvis tillbakadragenhet eller
depression

o

långvarig eller upprepad frånvaro från förskolan/skolan

o

svåra smärtor i samband med menstruation

o

inåt- eller utåtagerande beteende som en reaktion på långvarig smärta

o

signaler på att flickan är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

o

frågar om hjälp och stöd, men vågar kanske inte berätta vad det
egentligen handlar om på grund av rädsla och/eller skamkänslor

o

eftersom det finns olika grader av könsstympning som påverkar flickor
på olika sätt måste vi även uppmärksamma samma symtom som barn
som upplever våld i hemmet (t.ex. huvudvärk, ont i magen etc.).



Vid behov av tolk, använd telefontolk. Använd inte närstående som tolk!
Presentera inte flickan med namn eller personuppgifter för tolken.



Uppmärksamma den utsattas behov av somatisk och/eller psykisk vård.



Vid akuta ärenden ring socialtjänsten i flickans kommun alt.
socialjouren/social beredskap via SOS alarm 112. Vid det akuta skedet kan
orosanmälan göras per telefon och kompletteras med en skriftlig
orosanmälan senare. Tänk på att göra orosanmälan även på barn som du
inte träffar personligen, misstanke kan uppstå vid ett telefonsamtal med
vårdnadshavare eller andra.
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Foto: Cheryl Holt, med tillåtelse av Free Stock Photos och Creative Commons

Steg 2: Så här gör du en anmälan
• Du kan rådfråga socialtjänsten utan att avslöja den utsatta
flickans/kvinnans identitet. En sådan anonym konsultation kan underlätta
en bedömning av situationen och klargöra om en anmälan ska göras.
• Flickan/kvinnan kan motsätta sig en anmälan och det är därför viktigt att
aldrig förhandla med den utsatte ifall du ska göra en anmälan eller inte.
• Om skolan får kännedom om ytterligare omständigheter efter att en
anmälan har gjorts ska kompletterande uppgifter lämnas in till
socialtjänsten.
• Du kan alltid rådfråga kollegor, elevhälsan eller din chef.
• Av säkerhetsskäl ska man inte informera föräldrarna om att en anmälan
gjorts.
• Orosanmälan görs av den som fattar misstanke om att barn far illa.
• Skriv om de iakttagelser och den oro som föranleder anmälan.
• Om det finns fler flickor i familjen ska även dessa nämnas i orosanmälan.

• Skicka omgående orosanmälan till socialtjänsten i flickans/kvinnans
kommun.

18

Steg 3: Fortsatt stöd till flickan/kvinnan
• Utifrån flickans/kvinnans ålder och mognad kan elevhälsan erbjuda
samtalsstöd och stöd för att lösa praktiska problem relaterat till
könsstympning, som t.ex. samtalsstöd, tillgång till toalett, hjälp att boka
tid för vård och behandling m.m.
• Om flickan/kvinnan behöver stöd utöver det elevhälsan kan erbjuda ska
hon få kontaktuppgifter till psykosocial resurs, familjehälsan och hälsooch sjukvård (se Hälso- och sjukvårdens ansvar för information om rätt
ingångar).
• Överväg att ge flickan/kvinnan dokumentet som förklarar förbudet mot
könsstympning av flickor i Sverige (se sidan 31).

Foto: Ebrahim, med tillåtelse av Pixabay och Creative Commons
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Tänk på att:
• flickan/kvinnan kanske önskar samtala med en yrkesverksam av samma
kön som hon känner sig trygg med
• när flickan/kvinnan söker vård är det viktigt att planera detta noga i de fall
vårdnadshavare inte har kännedom om detta, så att hon inte riskerar att
bli avslöjad och riskerar utsättas för fara
• om flickan/kvinnan söker vård under skoltid utan föräldrars vetskap, är det
viktigt att inte meddela frånvaro till föräldrarna – detta kräver att till
exempel skolsköterska och lärare samverkar
• om flickan/kvinnan insisterar på att ha med en lärare eller annan
stödperson under samtalet, se då till att den medföljande personen förstår
den fulla innebörden av sekretessen, särskilt när det gäller
flickan/kvinnans familj
• checklistan kan användas för alla typer av misstanke om hedersvåld.

Foto: William Morris, med tillåtelse av Free Stock Photos och Creative Commons
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Hälso- och sjukvårdens ansvar
Hälso- och sjukvården har ett ansvar att arbeta förebyggande inom
barnhälsovården. Övrig hälso- och sjukvård ska upptäcka
flickor/kvinnor som utsatts för könsstympning och göra
orosanmälningar när misstanke uppstår kring flickor under 18 år.
Om en flicka/kvinna har utsatts för könsstympning ska hälso- och
sjukvården bedöma, behandla och ev. åtgärda de skador som uppstått.
BB: Notera under fliken ”våldsutsatthet i nära relationer” i flickans
journal att mamman är könsstympad. Det ger barnhälsovården och
andra inom hälso- och sjukvården en möjlighet att arbeta
förebyggande.
Barnhälsovården: Vid inskrivning av ett nyfött barn – i samband med
samtal kring förlossningen – ska frågan om könsstympning lyftas om
någon av föräldrarna kommer från ett land där det är ofta
förekommande. Det är en fördel om både mamma och pappa är med i
samtalet.
Uppföljande samtal med båda föräldrarna kan ske återkommande
under barnets tid inom barnhälsovården. Samtal om könsstympning
bör också ske inför utlandsvistelse. Tänk på att vid samtal om
könsstympning av flickor är det extra viktigt att använda sig av tolk om
familjen behöver det. Samtalet dokumenteras under sökordet
”samtal”.
Barnmorskemottagningen: Om den gravida kvinnan är könsstympad
ska barnmorskan prata med föräldrarna om de lagar som finns i
Sverige när det gäller könsstympning. Om en kvinna har varit utsatt för
könsstympning typ III (infibulation) ska samtal föras kring att det är
förbjudet att sy igen (reinfibulera) kvinnan, oavsett om kvinnan själv
vill det.
Barn- och ungdomsmottagningen: Här kan flickor upp till 12 år få hjälp
med att bedöma, behandla och eventuellt åtgärda konsekvenserna av
könsstympning.
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Familjehälsan: Här kan flickor få hjälp att prata om oro, ängslan eller
trauma som kan relatera till press från omgivningen att könsstympas,
eller för att börja på en bearbetning av eventuellt trauma från
könsstympningen. Om behov finns av fortsatt eller mer avancerad
behandling får flickan hjälp med kontakter till BUP.
Kvinnoklinikens gynekologiska mottagning: Här kan flickor 13 år och
äldre få hjälp med att bedöma, behandla och eventuellt åtgärda
konsekvenserna av könsstympning.
Primärvården: Hälsoproblem som hör samman med könsstympning av
flickor kan uppmärksammas vid gynbesök på vårdcentral, (ny text) i
samband med inledande hälsoundersökning av asylsökande eller
nyanlända eller vid andra kontakter med t ex psykosocial resurser inom
primärvården.
Ungdomsmottagningar: Här kan flickor 13-23 år få hjälp med besvär i
samband med menstruation och vid urinering, urinvägsinfektioner,
besvär med klåda samt stöd vid allmän oro och ångest och/eller
återkommande påträngande minnesbilder.

Foto: Odwarific, med tillåtelse av Pixabay och Creative Commons
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Checklista för hälso- och sjukvården
Steg 1: Uppmärksamma flickor som riskerar att utsättas, eller som
har utsatts, för könsstympning
• Vid misstanke om att allt inte står rätt till, lyssna och ställ frågor.
• Om möjligt, prata med den utsatta flickan/kvinnan i enrum (i en trygg
miljö). Tänk på att medföljare kan vara våldsutövare. Nekas flickan vård av
vårdnadshavare ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten.
• Det kan vara svårt att identifiera varningssignaler på könsstympning. Det
är därför viktigt att vara uppmärksam på följande signaler:
o

flickan/kvinnan söker vård för huvudvärk, smärta i mage eller rygg
där det inte går att fastställa medicinska orsaker

o

söker vård för diffusa problem som de inte själva vet är symtom på
könsstympning

o

motvillighet till en normal medicinsk undersökning

o

återkommande urinvägsinfektioner

o

frågar om hjälp och stöd, men vågar kanske inte berätta vad det
egentligen handlar om på grund av rädsla och/eller skamkänslor

o

eftersom det finns olika grader av könsstympning som påverkar
flickor på olika sätt måste vi uppmärksamma samma symtom som
barn som upplever våld i hemmet (t.ex. huvudvärk, ont i magen etc.).

• Vid behov av tolk, använd telefontolk. Använd inte närstående som tolk!
Presentera inte flickan med namn eller personuppgifter för tolken.
• Uppmärksamma den utsattas behov av somatisk och/eller psykisk vård.
• Vid akuta ärenden ring socialtjänsten i flickans kommun alt. socialjouren
via SOS alarm 112. Vid det akuta skedet kan orosanmälan göras per
telefon och kompletteras med en skriftlig orosanmälan senare. Tänk på att
göra orosanmälan även på barn som du inte träffar personligen, misstanke
kan uppstå vid ett telefonsamtal med vårdnadshavare eller andra.

Steg 2: Dokumentera
 Den som misstänker ska dokumentera flickans skador och spontana
berättelse i journalen. Det är viktigt med en noggrann anamnes.
Dokumentera om det finns fler minderåriga flickor i familjen. Använd
sökordet ”våldsutsatthet i nära relationer” och anteckna tydligt att det
handlar om könsstympning (använd inte ”omskärelse”).
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Steg 3: Så här gör du en anmälan
• Du kan rådfråga socialtjänsten utan att avslöja den utsatta
flickans/kvinnans identitet. En sådan anonym konsultation kan underlätta
en bedömning av situationen och klargöra om en anmälan ska göras.
• En konsultation kan resultera i att du måste göra en anmälan till
Socialtjänsten. Ungdomen kan motsätta sig detta och det är därför viktigt
att aldrig förhandla med den utsatte ifall du ska göra en anmälan eller inte.
• Du kan alltid rådfråga kollegor, psykosocial resurs, kurator eller din chef.
• Orosanmälan görs av den som fattar misstanke om att barn far illa.
• Skriv om de iakttagelser och den oro som föranleder anmälan. Beskriv
flickans, vårdnadshavarens eller annans berättelse samt objektiva fynd
eller beteende efter undersökning och/eller samtal med flickan. Beskriv
hur de negativa konsekvenserna påverkar flickan på kort och lång sikt. Om
det finns fler minderåriga flickor i familjen ska även dessa nämnas.
• Skicka omgående orosanmälan till socialtjänsten i den kommun flickan bor.
• Överväg att kontakta polisen om det finns en hotbild som påverkar
flickans, medföljarens eller personalens säkerhet.

Steg 4: Information till flickan
• Vid misstanke om könsstympning, våld, sexuella övergrepp eller
hedersrelaterat våld och förtryck ska vårdnadshavare av säkerhetsskäl inte
informeras, det är socialtjänstens uppdrag.
• Lämna kontaktuppgifter till psykosocial resurs, kurator eller familjehälsan
så att flickan (med hänsyn till hennes ålder och mognad) vet var man kan
vända sig vid behov.
• Vid behov erbjud kontakt med familjehälsan eller BUP.
• Överväg att ge flickan/kvinnan dokumentet som förklarar förbudet mot
könsstympning i Sverige (se sidan 31).
Tänk på att:
• En flicka som är i behov av vård på grund av konsekvenserna av en
könsstympning måste ges rätten till adekvata insatser
• I de fall flickan har uppnått egen mognad ska vården möjliggöras utan krav
på tillåtelse från vårdnadshavare
• I de fall flickan inte vågar informera vårdnadshavare, men är i behov av
adekvat vårdinsats och inte uppnått tillräcklig mognad för att få vård på
egen hand, är det viktigt att involvera socialtjänsten.
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Socialtjänstens ansvar
Socialtjänsten ansvarar för att ge skydd, stöd och hjälp åt de som är
könsstympade eller riskerar att utsättas för könsstympning. När
socialtjänsten får reda på att en flicka riskerar att utsättas för
könsstympning eller redan har utsatts för könsstympning är det första
bemötandet, insatserna och åtgärderna från socialtjänsten viktiga och
kan bli avgörande för en flickas fortsatta förtroende för socialtjänsten.
När en anmälan inkommit ska socialtjänsten genast göra en skyddsbedömning. Det handlar om att se till flickans situation och eventuella
utsatthet, att ingripa för att inte förvärra hennes utsatthet, samt att ge
adekvata skydds-, stöd- och vårdinsatser. Det är viktigt att ge flickan
ett respektfullt bemötande genom att lyssna och fråga om hennes
situation.
Socialtjänsten har enligt, SoL 11 kap. 10§, rätt att genomföra samtal
utan att vårdnadshavarna kontaktas/informeras. Syftet med samtalen
ska vara att flickans eventuella behov av skydd ska vara säkrat när det
kommer till vårdnadshavarnas kännedom att det finns en kontakt på
socialtjänsten.
Under förhandsbedömningen och eventuell utredning ska hänsyn tas
till flickans egna tankar och funderingar om lösningar. Detta ska
diskuteras och eventuella konsekvenser belysas. Flickans ålder och
mognad behöver beaktas när bedömning görs. Eftersom
preskriberingen av könsstympning (som skett innan 18 års ålder) är tio
år omfattas kvinnor upp till 28 år. Kvinnor över 28 år kan också bli
aktuella för beslut om skydd, vård och stöd om de söker hjälp.
Under hela processen behöver flickan och vårdnadshavarna få
information om lagar, skyldigheter och rättigheter. Var även tydlig med
vilka möjligheter det finns till stöd och hjälp exempelvis samtalsstöd,
psykologhjälp, läkarvård, personskydd eller annat boende. Under hela
förhandsbedömningen och utredningstiden är det viktigt att
dokumentera noggrant.
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Checklista för socialtjänsten
Steg 1: Uppmärksamma flickor som riskerar att utsättas, eller som
har utsatts, för könsstympning


Vid misstanke om att allt inte står rätt till, lyssna och ställ frågor.



Om möjligt, prata med flickan/kvinnan i enrum (i en trygg miljö). Tänk på
att medföljare kan vara våldsutövare.



Var uppmärksam på varningssignaler (se tidigare avsnitt). Eftersom det
finns olika grader av könsstympning som påverkar flickor på olika sätt
måste vi även uppmärksamma samma symtom som barn som upplever
våld i hemmet (t.ex. huvudvärk, ont i magen etc.).



Vid behov av tolk, använd telefontolk. Använd inte närstående som tolk!
Presentera inte flickan med namn eller personuppgifter för tolken.



Uppmärksamma den utsattas behov av somatisk och/eller psykisk vård.

Steg 2: Förhandsbedömning samt skydds- och riskbedömning
Vid förhandsbedömningen, tänk på:


Träffa flickan/kvinnan på en neutral plats där hon känner sig trygg.



Det är viktigt att du träffar flickan/kvinnan på en tid som passar henne.
Många har krav att vara hemma en viss tid. Du behöver anpassa dig efter
flickans/kvinnans behov.



Har flickan/kvinnan förtroende för anmälaren kan hen följa med som
stödperson.



Finns det tidigare kännedom om flickan/kvinnan hos socialtjänsten?



Vilket behov av skydd har flickan/kvinnan? Bedöm behovet av akut hjälp.



Finns det risk för hot? Bedöm om delar av anmälan behöver
sekretesskyddas.

Skydds- och riskbedömningar ska göras kontinuerligt. Fundera på frågor som:


Kan samtal med socialtjänsten ske utan att flickan/kvinnan utsätts för
negativa konsekvenser av vårdnadshavarna/släkten?



Vilka blir konsekvenserna för flickan/kvinnan om socialtjänsten tar
kontakt med vårdnadshavarna eller annan familjemedlem?



Har familjen ursprung från ett annat land med hög acceptans för
könsstympning av flickor?
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Har vårdnadshavarna banaliserat eller rättfärdigat könsstympning av
flickor?



Är vårdnadshavarna positiva eller ambivalenta i sin inställning till
könsstympning?



Finns det kända fall av könsstympning i familjen? Ex. moder, syskon?



Bedöm risk för systrar att utsättas för könsstympning.



Utsätts vårdnadshavarna för press av släktingar för att utföra
könsstympning på sin dotter?



Bedöm kontinuerligt flickans/kvinnans behov av vård och medicinsk hjälp.



Finns tecken på att flickan utsätts för andra former av hedersrelaterat
våld och förtryck?



Planeras resa? Pratar flickan/kvinnan eller vårdnadshavarna om
kommande festligheter/ceremonier?



Hur ser vårdnadshavarnas traditionella syn på könsroller ut och
värdesätter de ursprungliga seder och bruk?



Hur ser familjens struktur ut? Vem bestämmer i familjen?



Finns det personer utanför den närmaste familjen som kan utgöra hot?



Finns det tidigare anmälningar gällande familjen hos socialtjänsten?



Finns det personer i flickans/kvinnans närhet som är dömda för
våldsbrott?



Finns det någon person i flickans/kvinnans närhet som kan utgöra ett stöd
för henne under utredningstiden och/eller i framtiden?



Ta ställning till om det föreligger behov av LVU.



Ta ställning till om polisanmälan skall göras.



Vid behov kontakta Barnahus Kronobergs län för rådgivning.



Om polisanmälan görs skall Barnahus Kronobergs län kontaktas för att
boka in samråd.



Gör tillsammans med flickan en säkerhetsplanering om läget skulle bli
akut. Flickan behöver bland annat ha tillgång till telefonnummer till
ansvarig handläggare, polis och sociala jouren/sociala beredskapen.



Dubbelchecka alltid att du och flickan har samma bild av vad ni planerat
och bestämt.



Tänk på att situationen kan förändras och att en ny skydds- och
riskbedömning kan behöva göras.
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Steg 3: Utredning samt skydds- och riskbedömning


Skydds- och riskbedömning ska göras kontinuerligt under hela processen
utifrån aktuell situation (se punkter under steg 2).



Bedöm flickans och familjens behov av stöd och hjälp.



Bedöm föräldrarnas omsorgsförmåga.



Säkerställ flickans rätt till vård för konsekvenserna av könsstympningen.



Överväg att ge flickan/kvinnan dokumentet som förklarar förbudet mot
könsstympning av flickor i Sverige (se sidan 31).

Foto: Adam Jones, med tillstånd av Flickr och Creative Commons

Tänk på att:


Relationen mellan syskon har betydelse och syskon kan ofta bli en länk
mellan flickan och vårdnadshavarna. Det är därför viktigt att prata med
syskon om det som händer i familjen. Syskon kan hamna i
lojalitetskonflikter och den utsatta flickan har ofta en stark längtan efter
förståelse från sina syskon.
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I hedersrelaterade ärenden behöver konsekvenserna av att prata med
vårdnadshavarna/andra familjemedlemmar om det flickan berättat om
våld och hot beaktas.



Det kan även handla om att flickan önskar vård som vårdnadshavarna
nekar henne. Ofta kan det i denna typ av ärenden förekomma att
vårdnadshavarna helt eller delvis förnekar att det föreligger
omsorgsbrister eller orimlig kontroll. Vårdnadshavare kan medge att
socialtjänstens oro stämmer, men det behöver inte betyda att det är
säkrare.



Det är också viktigt att komma ihåg, och våga tro på, att även förnekande
vårdnadshavare kan förändras och ändra uppfattning under utredningens
gång. Det är därför viktigt att ha en planering för fortsatta samtal med
vårdnadshavarna.



Målsättningen är att skapa en god relation till vårdnadshavarna och
genom tillit och respekt skapa förutsättningar för ett samarbete. På sikt
kan detta vara en avgörande skyddsfaktor då många flickor som placerats
återvänder hem oavsett socialtjänstens bedömning.

Steg 4: Vid beslut om placering av flickan
• Vid placering utanför hemmet är det viktigt att kartlägga flickans familj och
släkt för att ta reda på var hon kan placeras tryggt.
• Se till att flickan har tillgång till viktiga telefonnummer. Uppmana sedan
flickan att förstöra sitt mobilkort. Det är viktigt att detta görs innan flytt så
att telefonens sista spårningspunkt inte är det nya boendet.
• Uppmana flickan att byta e-post adress och informera henne om vikten av
att inte använda sociala media.
• Gör vårdplan och genomförandeplan.
• Försäkra dig om att personalen på boendet eller familjehemmet har
kompetens om könsstympning och våld och vad detta kan innebära för
flickan. Detta gäller även för god man.
• Gör en planering för eventuell kontakt med någon viktig person. Hur kan
detta genomföras säkert?
• Gör en planering för hur ni gemensamt ska agera om det uppstår problem.
• Gör en planering för sysselsättning, försörjning, kontaktperson. Det är
viktigt för flickan/kvinnan att ha någonting att göra och ha nya sociala
kontakter för att minska risken att hon flyttar tillbaka hem.
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Åklagarens och polisens ansvar
Åklagare och polis har ansvar för att utreda brottet. I de fall vårdnadshavare är misstänkta för brott är det av stor vikt att polisen ges
möjlighet att höra den misstänkte innan socialtjänsten kommunicerar
polisanmälan. Lika viktigt är det att polisen håller ett tidigt förhör så att
socialtjänsten ges möjlighet att hålla sina krav på utredningstid och
information. Polisen är alltid den part som underrättar den misstänkte
om brott.
Utredningar avseende könsstympning av flickor och kvinnor ska ledas av
åklagare. Brottsanmälan ska alltid omedelbart överlämnas till åklagare för
beslut om förundersökning ska inledas. Eftersom ärenden kan komma att
innefatta förhör med barn är det viktigt med skyndsam handläggning.
Förundersökningen ska vara avslutad och beslut ska vara fattat i
åtalsfrågan så snart det kan ske och senast inom tre månader efter den
tidpunkt då det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet.
Åklagaren är förundersökningsledare och kan besluta att använda
tvångsmedel om det finns risk för fortsatt brottslighet, att den
misstänkte kan antas försöka påverka utredningen på fri fot eller att
det finns en risk för att den misstänkte flyr.
Åklagarens uppgift
• Ta ställning till om förundersökning ska inledas
• Vara förundersökningsledare
• Besluta i åtalsfrågan
• Agera i domstol
Polisens uppgift
• Utreda om brott har begåtts
• Förebygga och förhindra att brott sker
• Hjälpa utsatta i akuta situationer samt göra hot- och riskbedömningar för
utsatta och vidta åtgärder när det behövs
• Om polisen får in en anmälan från annan än socialtjänsten skall polisen
omgående skicka anmälan till socialtjänsten samt kontakta Barnahus
Kronobergs län för att boka in samråd.

• Ge information om andra myndigheter och om organisationer inom den
idéburna sektorn som kan ge olika former av stöd och hjälp
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Förklarande dokument för föräldrar
Dokumentet nedan har tagits fram som ett länsgemensamt underlag
till föräldrar och flickor/kvinnor som de kan ha med sig om de ska
besöka länder eller släktingar med positiv inställning till könsstympning
av flickor. Dokumentet förtydligar förbudet i Sverige och föräldrars
ansvar för sina barn. Det finns på 7 språk på
www.regionkronoberg.se/vardgivare/ under ”Arbetsområden” samt
”mänskliga rättigheter”.
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För mer information
Hedersförtryck – nationell informationssida
Webbsidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och
är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i
kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.
Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot
hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som
t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och
kvinnor. http://www.hedersfortryck.se/
Könsstympning av flickor och kvinnor: Socialstyrelsen (2015)
Webbutbildning om könsstympning som ger en översiktlig bild av vad
könsstympning är. Syftet är att ge en generell kunskap om
könsstympning, hur man kan arbeta förebyggande och hur man kan
bemöta redan utsatta.
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=35
Våga se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och
kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade
Denna vägledning vänder sig till alla som arbetar med barn och unga.
Inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och den
idéburna sektorn kan man möta flickor och kvinnor som blivit utsatta
för könsstympning, eller som riskerar att bli könsstympande. Precis
som för barn som farit eller riskerar att fara illa på andra sätt, är det
viktigt att berörd personal tar sitt ansvar och ger ett professionellt
bemötande, stöd, skydd, god omvårdnad och behandling samt arbetar
förebyggande. http://www.hedersfortryck.se/publikationer/vaga-se/
Kvinnlig könsstympning - Ett stöd för hälso-och sjukvårdens arbete:
Socialstyrelsen (2016) Material från Socialstyrelsen för att öka
kompetensen kring könsstympning av flickor och kvinnor hos personal
inom hälso-och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20282
/2016-6-59.pdf
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Kontaktinformation i Kronobergs län
Barnahus Kronobergs län, 0470-796 002
Jourer i länet
Kvinnojouren Blenda (Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö)
0470-488 08
Kvinnojouren Märta (Ljungby, Markaryd, Älmhult) 0372-814 85
Ungdomsjouren Animo: ungdomsjourenanimo@hotmail.com
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Utvecklingsledare våld i nära relationer, 010-223 70 00
Polismyndigheten
Polismyndigheten i Kronobergs län: 114 14
Region Kronoberg
Familjehälsan, 0470-58 20 30
Barn- och ungdomsmottagningen, 0470-588 450
Kvinnoklinikens gynekologiska mottagning, 0470-58 84 70
Projektledare våld i nära relationer/barn som far illa, 0470-58 80 00
Människorätts- och barnrättsstrateg, 0470-58 80 00
Socialtjänsten i länets kommuner
Alvesta: 0472-150 00
Lessebo: 0478-125 00
Ljungby: 0372-78 90 00
Markaryd: 0433-720 00
Tingsryd: 0477-441 00
Uppvidinge: 0474-470 00
Växjö: 0470-410 00
Älmhult: 0476-550 00
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Hälso- och sjukvården
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frågar om hjälp och stöd, men vågar
kanske inte berätta vad det egentligen
handlar om på grund av rädsla
och/eller skamkänslor

nekas vård av vårdnadshavare

•

•

frågar om hjälp och stöd, men vågar
kanske inte berätta vad det egentligen
handlar om på grund av rädsla
och/eller skamkänslor

•

psykisk ohälsa och tecken på trauma

•

signaler på att familjen utsätter flickan
för hedersrelaterat våld och förtryck

•

smärta, värk, klåda och infektioner i
underlivet

•

inåt- eller utåtagerande beteende som
en reaktion på långvarig smärta

blodförgiftning

•

•

urinläckage

svåra smärtor i samband med
menstruation

•

återkommande urinvägsinfektioner

upprepad frånvaro

•
•

impulsivitet och
uppmärksamhetsproblem

•
•

långvarig frånvaro som följs av
beteendeförändringar som nedstämd,
tystlåten, stillsam eller svår att få
kontakt med

•

motvillighet till en normal medicinsk
undersökning

vill inte vara med på gymnastiken

•

frågar om hjälp och stöd, men vågar
kanske inte berätta vad det egentligen
handlar om på grund av rädsla och/eller
skamkänslor

signaler på att familjen utsätter flickan
för hedersrelaterat våld och förtryck
•
•

nekas vård av vårdnadshavare

inåt- eller utåtagerande beteende som
en reaktion på långvarig smärta

koncentrations- och minnessvårigheter

•

•

•

impulsivitet och
uppmärksamhetsproblem

upprepad frånvaro

•
•

långvarig frånvaro som följs av
beteendeförändringar som nedstämd,
tystlåten, stillsam eller svår att få
kontakt med

undviker toalettbesök eller långa och
täta toalettbesök

svårigheter att sitta eller går stelt

huvudvärk, ont i magen eller ryggen

•

•

•

söker vård för huvudvärk, smärta i
mage eller rygg där det inte går att
fastställa medicinska orsaker, som kan
bero på levrat blod som inte kommer
ut ur kroppen

•

undviker toalettbesök eller långa och
täta toalettbesök

•

•

söker vård för diffusa problem som de
inte själva vet är symtom på
könsstympning

•

svårigheter att sitta eller går stelt

•

Socialtjänsten
Var uppmärksam på varningssignaler:

smärta och svårigheter att kissa

•

•

Var uppmärksam på varningssignaler:

huvudvärk, ont i magen eller ryggen

•

Var uppmärksam på varningssignaler:

Förskola och skola
 Klipp ut checklistan för din verksamhet och du får ett användbart fickkort

 Klipp ut checklistan för din verksamhet och du får ett användbart fickkort

Socialtjänsten
Var uppmärksam
 Uppmärksamma varningssignaler

Hälso- och sjukvården
Var uppmärksam








 Använd telefontolk, inte närstående
som tolk!
 Presentera inte flickan med namn
eller personuppgifter för tolken

Uppmärksamma varningssignaler
Använd telefontolk, inte närstående
som tolk!
Presentera inte flickan med namn
eller personuppgifter för tolken.
Uppmärksamma behov av somatisk
och/eller psykisk vård.

Gör en noggrann anamnes.

 Av säkerhetsskäl ska man inte
informera föräldrarna om att en
anmälan gjorts.
 Vid behov erbjud kontakt med
familjehälsan

Information till flickan/kvinnan

 Du kan alltid rådfråga kollegor eller
din chef.
 Du kan rådfråga socialtjänsten utan
att avslöja den utsattas identitet.
 Beskriv dina iakttagelser och oro.
Nämn om det finns systrar.
 Skicka omgående orosanmälan till
socialtjänsten.

Överväg en orosanmälan



Dokumentera i journalen

 Uppmärksamma behov av somatisk
och/eller psykisk vård
Skyddsbedömning och utredning
 Gör en skyddsbedömning & utredning
Överväg juridiska ingripanden
 Ta ställning till polisanmälan
 Om polisanmälan görs kontakta
Barnahus Kronobergs län
 Vid behov överväg LVU
Samverkan med andra myndigheter
 Samordna arbetet med andra
myndigheter
Inför eventuell flytt av flickan
 Kartlägg familj och trygg placering
 Förbered flickan på flytten
 Planera för eventuell kontakt med
viktig person
 Planera för problemlösning,
sysselsättning, försörjning m.m.

Förskola och skola

 Uppmärksamma varningssignaler

Var uppmärksam

 Använd telefontolk, inte närstående
som tolk!

 Presentera inte flickan med namn
eller personuppgifter för tolken.

 Uppmärksamma behov av somatisk
och/eller psykisk vård.

Överväg en orosanmälan

 Du kan alltid rådfråga kollegor,
elevhälsan eller din chef.

 Du kan rådfråga socialtjänsten utan
att avslöja den utsattas identitet.

 Av säkerhetsskäl ska man inte
informera föräldrarna om att en
anmälan gjorts.

 Beskriv dina iakttagelser och din oro.
Nämn om det finns fler flickor i
familjen.

 Skicka omgående orosanmälan till
socialtjänsten.

Fortsatt stöd till flickan/kvinnan

 Elevhälsan kan erbjuda samtalsstöd
och stöd för att lösa praktiska problem
relaterat till könsstympning.
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