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Patientinformation  
om kvinnlig omskärelse
När du träffar barnmorskan på barnmorskemottagningen i 
samband med cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning, 
inför, under eller efter graviditet har du möjlighet att ta upp 
dina tankar och frågor kring kvinnlig omskärelse. Barn morskan 
har tystnadsplikt. Tystnadsplikt gäller också för tolken.

Barnmorskan ställer oftast frågan: är du omskuren.  
Hon kan även använda andra ord som sunna, klippt, skuren, 
traditionen, opererad eller könsstympad. Frågan ställs för  
att Du ska kunna få medicinsk och/eller psykologisk hjälp  
och stöd av rätt yrkesgrupp om du har något eller några  
problem efter omskärelsen.

Om du inte får frågan av barnmorskan är det bra om  
du berättar att du är omskuren samt om dina eventuella  
problem. Barnmorskan försöker alltid hjälpa dig!

Viktigt att veta!
För den som bor i Sverige är det enligt lag ej tillåtet att utföra någon  
typ av omskärelse. Lagen gäller även om omskärelsen sker i annat land.  
Den som bryter mot lagen kan få upp till 10 års fängelse.

Bristningar och klipp i samband med förlossning sys, men att återställa  
till en trång slidmynning är ej tillåtet.

Om Du misstänker att ditt barn eller något annat barn skulle kunna  
bli utsatt för omskärelse, kontakta socialtjänsten i din kommun, barn
hälsovården eller barnmorskemottagning för mer information och stöd.



Vanliga problem kan vara att
• Det är svårt eller tar lång tid att kissa eller att det gör ont att kissa

• Du har upprepade urinvägsinfektioner

• Problem med menstruation, exempel att det är svårt att få ut blodet

• Mensen pågår i mer än 7 dagar eller att din menstruation är smärtsam

•  Slidmynningen är för trång för omslutande sex eller att det gör ont att 
ha samlag

• Du upplever andra sexuella problem

• Slidmynningen är för trång för att föda barn

• Behov av att prata om upplevelser från eller efter omskärelsen

Barnmorskan kan erbjuda Dig
•  Information och kunskap om hur ett icke omskuret underliv ser ut  

och olika typer av omskärelse

• Undersökning av underlivet

• Information om hur öppningsoperation går till

•  Information om eventuella risker i samband med graviditet och  
förlossning

• Samtal om dina frågor och funderingar runt traditionen

•  Bokad tid till läkare på barnmorskemottagningen eller remiss till  
gynekolog på Amel-mottagningen på Södersjukhuset

Amelmottagningen
Amelmottagningen vänder sig till kvinnor med erfarenhet av omskärelse. 
Här arbetar gynekologer, barnmorskor och kuratorer. Du få hjälp med 
medicinsk och kirurgisk behandling samt samtals behandling.  
Amelmottagningen finns på Södersjukhuset och du kan själv ringa  
(utan remiss) och boka tid.

Telefon: 08616 27 00

Telefontider: måndag–torsdag 8.00–12.00 och 13.00–15.00 
 fredag 8.00–12.00
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