Vem gör vad inom Region Kronoberg kring
könsstympning av flickor och kvinnor?
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.
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 i Kronobergs län: 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.

Barnakuten
Är det ett barn med ett allvarligt hälsotillstånd efter jourläkarcentralens stängning hänvisas de
till barnakuten på Centrallasarettet Växjö. Barnakuten har öppet dygnet runt och tar i första
hand emot de barn som kommer in med akuta besvär eller är alkohol- och/eller
drogpåverkade. Till barnakuten kommer även de barn som färdats med ambulans till akuten.
Barnakuten erbjuder även telefonrådgivning till föräldrar.

Jourläkarcentralen Växjö
Jourläkarcentralen Ljungby
Till jourläkarcentralen vänder sig barnpatienten vid akut sjukdom kvällar och helger samt när
den egna vårdcentralen är stängd.
Ungdomar mellan 13 - 23 år kan träffa både kvinnlig och manlig personal: barnmorska,
gynekolog, kurator och undersköterska. De flesta ungdomsmottagningarna i länet är
samlokaliserade med barnmorskemottagningarna men med riktade tider för ungdomarna. På
barnmorskemottagningen Teleborg finns en speciell studentmottagning och sedan har vi även
ungdomsmottagningen i Växjö.

