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Abstract 

 

Background 

Female Genital Mutilation is a largely hidden tradition effecting over 200 million 

women in the world. This is an illegal activity and a violation against the human 

rights. Studies have shown that these women experience severe health risks and 

complications both physically and mentally. Women with female genital mutilation 

feel vulnerable and unaided when they seek healthcare because of lack of 

understanding from the professionals. Female genital mutilation is difficult to talk 

about. Women who are mutilated risk getting wrong diagnose which in turn leads to 

continued illness and discrimination. 

Purpose 

The purpose of this paper was to describe health care professionals´ experiences of 

caring for women with female genital mutilation.  

Methods 

This was a systematic literature review with a content analysis according to 

Forsberg and Wengström (2013) of 3 qualitative studies and 5 quantitative studies. 

Conclusions 

The review showed that it is difficult to give equal and good care to women with 

female genital mutilation if the health care professional is not given the right 

conditions to do so. Health care professionals felt exposed, incompetent, scared and 

anxious when caring for the mutilated woman. The review showed that the health 

care professional´s intentions and wishes to give equal and person centered care to 

these women was unmet from the different institutions where they work. The review 

showed that there is a need for accessible and sharpened guidelines and a need for 

more training and education.  

Keywords – healthcare professional, experience, female genital mutilation 

Thanks to Emil Danehorn for his support and encouragement during the writing of 

this review. 

 

 



 

 

Abstrakt 

 

Bakgrund 

Kvinnlig könsstympning är, en djupt rotad tradition som drabbar över 200 miljoner 

kvinnor världen över idag. Detta är en olaglig handling i många länder i världen och 

ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Studier har visat att dessa kvinnor upplever 

allvarliga hälsorisker och komplikationer både fysiskt och psykiskt. Kvinnor som är 

könsstympade känner sig sårbara och utlämnade i mötet med sjukvården, på grund 

av brist på förståelse hos sjukvårdspersonalen. Kvinnlig könsstympning är svårt att 

prata om. Könsstympade kvinnor riskerar att få fel diagnos vilket i sin tur leder till 

fortsatt ohälsa och diskriminering. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva sjukvårdspersonals erfarenheter av att 

vårda kvinnor som är könsstympade. 

Metod 

Detta var en systematisk litteraturstudie med en innehållsanalys enligt Forsberg och 

Wengström (2013) av 3 kvalitativa och 5 kvantitativa studier. 

Slutsats 

Studien visar att det är svårt att ge vård på lika villkor till kvinnor som är 

könsstympade om inte sjukvårdspersonalen ges rätt förutsättningar för att göra det. 

Sjukvårdspersonal känner sig utlämnade, inkompetenta, rädda och oroliga när de 

vårdar den könsstympade kvinnan. Studien visar att sjukvårdpersonalens avsikt och 

önskan att ge en jämlik och personcentrerad vård till dessa kvinnor, inte möjliggörs 

på de olika vårdinrättningar där de arbetar. Studien visar att det behövs tillgängliga 

och tydligare riktlinjer och behov av mer träning och utbildning. 

Nyckelord - Healthcare professional, experience, female genital mutilation.  

Stort tack till Emil Danehorn för hans stöd och uppmuntran genom hela detta 

arbete.  
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1 Inledning 
 

Kvinnor är ofta de som utsätts för förtryck och orättvisor i världen (Nicholson, 

McKimm & Allen, 2016) och att vara medveten om det när man som sjuksköterska 

dagligen möter kvinnor i vården utmanar sjuksköterskans kunskapsområde. Efter 

flera års erfarenhet inom svensk sjukvård och 16 års erfarenhet som barnmorska 

både i Sverige och utomlands ligger allt som rör kvinnors hälsa och rätt till hälsa 

författaren varmt om hjärtat. Situationen i världen som den ser ut idag leder till 

ökade flyktingströmmar och ökad migration till Sverige, vilket medför att 

sjukvården återkommande möter nya utmaningar. En sådan utmaning är möten med 

könsstympade kvinnor och hur de ska bemötas och vårdas av den svenska 

sjukvården.  Könsstympning har kommit att bli ett problem som ofta lämnas fördolt 

och som få vågar ta upp som ämne för en diskussion i syfte att leda till förändring, 

samtidigt som situationen för den könsstympade kvinnan kan orsaka olika typer av 

lidande genom hela livet (Berggren & Franck, 2008).  

   Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lever idag ungefär 200 miljoner kvinnor 

med sina kön stympade. Könsstympning utförs i 30 olika länder runt om i världen. 

Detta utgör ett ingrepp som helt saknar positiva hälsoeffekter (UNICEF, 2019). 

Kvinnlig könsstympning är olagligt i Sverige och beskrivs av flera organisationer 

som ett grovt brott mot mänskliga rättigheter (Socialstyrelsen, 2015). I svensk 

sjukvård behövs ökade kunskaper om var de personer kommer ifrån som utsatts för 

dessa ingrepp och vilka erfarenheter de kan tänktas bära med sig. All 

sjukvårdspersonal, inte enbart barnmorskor, kan i sitt dagliga arbete komma i 

kontakt med könsstympade flickor och kvinnor. Sjuksköterskan arbetar på alla de 

avdelningar där könsstympade flickor och kvinnor kan tänkas vårdas. Avdelningar 

som t.ex. barnavdelningar, gynekologiskavdelningar, medicin- och 

kirurgavdelningar och även inom skolhälsovården. En sökning lokalt på 

kvinnokliniken och barnkliniken i länet och på länets regionssjukhus visar att det 

inte finns vare sig PM eller riktlinjer som rör handläggningen av könsstympning 

vilket borde vara en förutsättning i mötet mellan en könsstympad flicka eller kvinna 

och sjukvårdspersonal. 
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2 Bakgrund 
 

Könsstympning är en drygt 2000 år gammal tradition vilket innebär att man helt 

eller delvis skär bort det yttre kvinnliga könsorganet, som de inre och yttre 

blygdläpparna, och klitoris. Detta görs av kulturella skäl och andra icke-medicinska 

skäl (World Health Organisationen (WHO), 2018). Avlägsnandet av klitoris var en 

behandlingsmetod för att bota både fysiska, mentala och moraliska besvär och i 

mitten på 1800 talet gjordes flera så kallade ”medicinska operationer” i England och 

i USA med syftet att behandla bland annat galenskap, hysteri och promiskuitet hos 

kvinnor. Könsstympning är en tradition som kan se olika ut i olika länder. 

Kulturella, ekonomiska och släktrelaterade faktorer gör det svårt för flickor och 

kvinnor att överge denna sedvänja. Könsstympning är kopplat till könsidentitet och 

vad som av omgivningen uppfattas som vackert respektive fult samtidigt som det 

också handlar om grupptillhörighet och en försäkran om fertilitet. Om man inte har 

blivit ”renad” med hjälp av ett märkt kön så anses man inte kunna bli en fullt ut 

moralisk person. Klitoris i vissa kulturer ses som ett manligt organ som måste 

avlägsnas för att kvinnan ska kunna bli gravid. Detta är en sedvänja som är djupt 

förankrad i många kulturer och de flickor som är könsstympade kan känna sig stolta 

över att uppfatta sig vara som alla andra. Den flicka som bryter mot seden riskerar 

både utanförskap och isolering. Vad kvinnlig könsstympning handlar om, sett ur en 

familjekontext, är att kontrollera kvinnlig sexualitet och förbereda henne för 

äktenskap. För individer som vuxet upp i en kultur där könsstympning anses vara en 

självklarhet tror inte att män vill gifta sig med kvinnor som inte är könsstympade 

och män litar inte på att kvinnor är trofasta i äktenskapet om de inte är 

könsstympade. I många kulturer uppfattas omständigheten att inte bli gift detsamma 

som att leva till ingen nytta (Berggren & Franck, 2008).  

 

2.1 Diskriminering och brott mot mänskliga rättigheter 
UNICEF och UNFPA har skapat ett gemensamt program som stöds av flera 

europeiska länder däribland Sverige med syftet att totalt eliminera förekomsten av 

kvinnlig könsstympning fram till och med år 2030 (UNICEF, 2019). År 2015 

fastställde världens ledare ett av de stora globala utvecklingsmålen, mål nr 5 ”att 
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uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt och alla skadliga 

sedvänjor ska upphöra såsom kvinnlig könsstympning" (UNWomen, 2015). För att 

nå dessa mål bör insatserna rikta fokus på utbildning av vårdpersonal inte endast i 

de länder där könsstympning, utan även i alla övriga  länder som träffar 

könsstympade flickor och kvinnor utförs (Onuh, Igberase,Umeora, Okogbenin, 

Otoide & Gharoro, 2006). Omkring 40 000 flickor och kvinnor i Sverige har varit 

utsatta för någon form av könsstympning (Socialstyrelsen, 2015). Här talar det stora 

antalet drabbade kvinnor sitt tydliga budskap om att ökad kunskap, och kompetens i 

kombination med tydliga regelverk och riktlinjer behövs både nationellt och lokalt.  

 

Om man ser människan som värdig, fri och jämlik måste man ta hänsyn till hennes 

mänskliga rättigheter (Birkler, 2015). Könsstympade kvinnor utsätts för brott mot de 

mänskliga rättigheterna enligt flera organisationer som arbetar för att stoppa 

kvinnlig könsstympning (UNICEF, 2019). Att flickor får gå i skolan och utbilda sig 

tror man är ett av de viktigaste sätten att stärka kvinnors situation i samhället och 

skapa förutsättningar för en jämlikhet tillvaro utan fattigdom och diskriminering 

(Nicholson et al, 2016).  

  I FNs konvention om de mänskliga rättigheterna från 1948 som är skriven utifrån 

en humanistisk människosyn (Birkler, 2015) finns flera artiklar som beskriver 

länders skyldigheter att vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att 

ändra eller upphäva sedvänjor eller bruk som innebär diskriminering av kvinnor 

(Regeringskansliet, 2018). Enligt FNs barnkonvention ska barn skyddas för alla 

former av fysiskt och/eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 

försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp 

(UNICEF, 2018). Här påpekas också att kvinnlig könsstympning kränker kvinnors 

rätt till god hälsa och frihet att fatta egna beslut (Onuh et al, 2006). Enligt svensk lag 

är alla former av könsstympning förbjuden, sedan 1982 (Socialstyrelsen, 2015). 

 

2.2 Definition kvinnlig könsstympning 
I litteraturen används flera olika begrepp som t ex omskärelse och infibulation. På 

engelska ser man förutom begrepp som ”female genital mutilation” även begrepp 

som ”circumcision” och ”cutting”. I en svensk studie från 2006, där man undersökte 
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sjukvårdspersonals erfarenheter och kunskaper om kvinnlig könsstympning, valde 

man att använda begreppet ”cutting”, på svenska ”omskärelse”, för att vara neutrala 

i sin beskrivning (Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand, & Essén, B, 2006). Momoh, 

Olufade & Redman-Pinard (2016) menar att när man talar till patienten bör man inte 

använda begreppet könsstympning då det kan upplevas förolämpande av kvinnan 

som inte alls känner igen sig i det begreppet.   

  Den här studien kommer dock att använda begreppet kvinnlig könsstympning för 

att det så väl beskriver en handling som är smärtsam och traumatisk, oavsett 

omfattningen av ingreppet. 

 

2.2.1 Kvinna 
Fortsättningsvis används kvinna som det övergripande begreppet och innefattar då 

även flickor oavsett ålder. Huvudanledningen till mitt val är att texten blir mer 

lättläst av ett förenande begrepp och de flesta artiklarna likaså använder begreppet 

kvinna.  

2.2.2 Sjukvårdspersonal 

Studien vänder sig till den grundutbildade sjuksköterskan, då sjuksköterskor arbetar 

på alla de avdelningar där könsstympade kvinnor kan tänkas vårdas. Att få ta del av 

sjukvårdpersonals erfarenheter av att vårda könsstympade kvinnor breddar 

sjuksköterskans kunskapsområde och förståelse för den vård som ska bedrivas och 

ges till dessa kvinnor. Fortsättningsvis kommer begreppet sjukvårdspersonal 

användas som ett övergripande begrepp där författaren anser att det passar in i 

texten för att göra den mer lättläst. Med sjukvårdspersonal menas då sjuksköterska, 

barnmorska, obstetriker, barnläkare och socialarbetare.  

   Socialstyrelsen (2007) definierar hälso- och sjukvårdspersonal som person eller 

personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. 

 

2.3 Klassifikationer 
Enligt WHO finns fyra klassifikationer av könsstympning: 

Typ 1 – Borttagandet av huden runt klitoris, delar av eller hela klitoris. 
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Typ 2 – Partiellt eller totalt borttagande av klitoris samt av de inre blygdläpparna, 

med eller utan borttagande av de yttre blygdläpparna 

 

Typ 3 – Tillslutning/försnävning av vaginalöppningen genom eventuell borttagande 

av inre blygdläppar och klitoris men även yttre blygdläppar. Vävnaden sys ihop och 

skapar en täckande hud och ett litet hål hålls öppen för urin och kroppsvätskor att ta 

sig ut genom.  

 

Typ 4 – Andra skadliga förfaranden mot det kvinnliga könet utan medicinskt syfte, 

som till exempel prickning, piercing, inristning, skrapning och bränning 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

Könsstympning av Typen 3 anses vara den allvarligaste och svåraste ingreppet. 

Detta kallas ibland för faraonisk omskärelse då det finns historiska beskrivningar på 

att sådana operationer utfördes på kvinnor som hölls som älskarinnor och slavar av 

faraonerna i Egypten (Berggren & Franck, 2008). 

 

2.4 Komplikationer och risker med kvinnlig könsstympning 
Könsstympning utförs oftast på flickor mellan åldrarna fyra och fjorton år. Flickorna 

kan vara äldre och ibland sker det även könsstympning på spädbarn. En anledning 

till att flickor stympas vid fjorton års ålder kan vara att de förberedas inför ett 

kommande äktenskap, vilket ofta blir aktuellt i den åldern (Berggren & Franck, 

2008). En könsstympning medför långsiktiga fysiska och känslomässiga 

komplikationer (UNICEF, 2019) och ur en medicinsk synvinkel delas 

komplikationerna ofta in i kortsiktiga, akuta komplikationer och långsiktiga 

komplikationer.  

 

– Kortsiktiga, akuta komplikationer som smärta, stress, infektioner och psykiskt 

trauma kan vara direkt relaterade till ingreppet. Det finns exempel på kvinnor som 

dött på grund av blödning, chock och/eller infektioner som inte gått att behandla.  
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– Långsiktiga komplikationer kan vara återkommande urinvägsinfektioner och 

urininkontinens d.v.s. svårigheter att kontrollera urinflöde. Samlag upplevs som 

smärtsamma på grund av trång slidmynning eller stram ärrvävnad men kan också 

handla om beröringssmärta på grund av nervskada. På grund av trång slidmynning 

kan menstruationsblodet ha svårt att rinna ut och kan då orsaka infektioner i 

underlivet. Komplikationer i samband med förlossning finns också (Socialstyrelsen, 

2016). 

  Känslomässiga komplikationer som posttraumatiska stressyndrom kan orsakas av 

att som barn ha varit utsatt för ett kirurgiskt ingrepp utan bedövning och av personer 

som individen tidigare haft förtroende för och känt tillit till. Upplevelse av svek 

skapar tillitsproblem och kan ge livslånga traumatiska minnen (Socialstyrelsen, 

2016). 

 

Två svenska studier visar att när det uppstått komplikationer i samband med 

förlossning hade det kunnat undvikas om kvinnan förstått att hon skulle sökt vård 

tidigare, eller gått på de mödravårdsbesök som var planerade enligt rutin och om 

tolk hade använts vid språkförbistring. Det gick inte att fastställa att 

könsstympningen i sig var en orsak till förlossningskomplikationerna, utan snarare 

att det var brist på förståelse, kunskap och kommunikation som var de egentliga 

orsakerna (Essén et al, 2002; Essén et al, 2005). En annan svensk studie från 2013 

visar dock att könsstympade kvinnor har en ökad risk att få ändtarmsbristningar i 

samband med förlossningen (Berggren, Gottvall, Isman, Bergström, & Ekéus, 

2013).  

  Av könsstympade kvinnor känner inte alla igen sig i beskrivningar om 

komplikationer och där finns inga egentligen studier som visar att en viss typ av 

könsstympning ger en viss komplikation (Berggren & Franck, 2008).  För att bättre 

belysa den mänskliga dimensionen i den förnedring som en könsstympning innebär 

vill jag bredda studien från det medicinska perspektivet till ett perspektiv som rör 

mänskliga rättigheter och viljan att förbättra kvinnors situation i världen.  
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2.5 Lagar och kompetensbeskrivningar 
Den svenska sjuksköterskan har lagar och kompetensbeskrivningar att följa som 

beskriver hur hen bör handla i mötet med patienten med syftet att ge god omvårdnad 

till alla medborgare. Målet för landets hälso- och sjukvård är att erbjuda en god 

hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet 

(Patientlagen, 2014).  

   Sjuksköterskan ska kunna etablera en förtroendefull relation med patienten för att 

skapa förutsättningar för en god omvårdnad. Sjuksköterskan ska ha ett 

helhetsperspektiv på patientens situation och hen ska ha kunskap om komplexa 

behov som rör psykosociala, andliga och kulturella faktorer. Patienten är en unik 

person som ska ses utifrån sina individuella behov och värderingar (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Den ökade migrationen till Sverige ställer ytterligare 

krav på sjuksköterskans förmåga och kompetens.  

 

2.6 Mötet med vården  
Sjukvårdspersonal anser själva att de saknar kunskap om kvinnlig könsstympning 

(Tamaddon et al, 2006), vilket kan vara en anledning till att könsstympade kvinnor 

kan känna sig utlämnade och sårbara i mötet med sjukvården (Berggren & Franck, 

2008). I en studie från England beskriver könsstympade kvinnor sina negativa 

upplevelser av möten med sjukvården vilket har kommit att påverka deras beslut att 

söka fortsatt vård. Kvinnorna önskade att personalen hade ställt frågor och 

uppmuntrat dem till att ställa frågor. Kvinnorna ville bli bemötta med empati och 

integritet (Recchia & McGarry, 2017).  

   I forskningsrapporter ges en bild av att könsstympade kvinnor önskar att 

sjukvårdspersonal har kunskap om kvinnornas kultur, om de problem och den 

emotionella smärta de kan tänkas uppleva och att personalen använder ett språk som 

de förstår och att de även använder sig av kompetenta, helst kvinnliga tolkar 

(Mengesha, Perz, Dune & Ussher, 2018; Murray, Windsor, Parker & Tewfik, 2010; 

Recchia & McGarry, 2017).  

   I vårdrapporter framkommer ofta att personer födda utanför Sverige allmänt har 

en sämre hälsa. Detta till trots har dessa personer färre vårdtillfällen och kortare 
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vårdtider än svenskfödda (Vårdhandboken, 2018).  Bland denna grupp vårdtagare 

kan vi anta att ett flertal utgörs av kvinnor och bland dem säkerligen kvinnor som 

könsstympats. Svårigheter att ställa korrekt diagnos är, som tidigare nämnts, kopplat 

till såväl sjukvårdspersonalens kunskaper och erfarenheter som till bemötande och 

förståelse.  

   Bristande förståelse kan bero på språkbarriärer men också på att man uttrycker 

hälsa och sjukdom på olika sätt. För att få en helhetsbild av den vårdsökande 

personen och dennes situation behöver den mötande sjukvårdspersonalen utveckla 

sin förmåga att vara lyhörd, ställa personliga frågor, helt enkelt vara nyfiken på den 

person hen möter. Här behövs även bredare kunskap av kulturell karaktär som 

ytterligare kan bidra till en klarare bild från vilka omständigheter den vårdsökande 

kommer (Leininger, 1996; Momoh et al, 2016). 

   ”Amelmottagningen” vid Södersjukhuset i Stockholm är Sveriges enda 

mottagning som specialiserat sig på att hjälpa kvinnor som blivit könsstympade. 

Amelmottagningen tilldelades årets jämställdhetspris år 2017. I ett radioprogram i 

början på 2019 berättar en av specialistläkarna på Amelmottagningen att det 

fortfarande år 2019 är svårt att tala om könsstympning inom vården. Här blir det 

tydligt att vården måste bryta tystnaden kring könsstympning och våga ställa fråga 

om vad könsstympning innebär och hur den ska hanteras och behandlas annars når 

vi inte de som behöver hjälp (Myhrén, 2019). 

 

2.6.1 Lidande 
Lidande kan delas in i tre olika delar. Livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Detta handlar om allt som patienten bär med sig från tidigare i livet; ett 

lidande som kan vara av både fysisk och psykisk karaktär, som t ex smärta, skam, 

skuld och även upplevelser som vården orsakat (Eriksson, 2015).  

   Tidigare beskrivningar av könsstympning, om hur det utförs och vilka 

komplikationer det medför, styrker det faktum att könsstympade kvinnor är en utsatt 

grupp kvinnor som utsätts för såväl diskriminering som brott mot de mänskliga 

rättigheterna.  Även om forskningen ännu inte har kunnat visa på att en viss typ av 

könsstympning ger en viss typ av komplikation så utgör själva könsstympningen en 
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allvarlig och diskriminerande handling. Konsekvensen av denna handling medför, 

för varje enskilt drabbad kvinna, olika typer av lidande genom livet.  

I möten med dessa kvinnor behöver den behandlande sjuksköterskan kunna bemöta 

den vårdsökande kvinnan utifrån den verklighet hon befinner sig i, utifrån ett - här 

och nu-perspektiv. Här krävs en utvecklad humanistisk människosyn, vilken innebär 

att man betraktar människan som en helhet (holism) likafullt som en unik individ. 

Det är viktigt att man som sjuksköterska funderar på vilken människosyn man har. 

Människosyn handlar om identitet varpå en sjuksköterska ständigt måste reflektera 

över sitt arbete och handla etiskt korrekt. Att ha en sådan holistisk syn på patienten 

är att se hela människan och att fullfölja vårdens primära uppgift att hjälpa den 

lidande människan och att med alla stående medel lindra lidande. Hur man ser på 

patienten speglar ens värderingar och normer. Det som upplevs som skamfyllt, som 

tabu och som stigmatiserande är svårt att prata om. Sjuksköterskan måste våga prata 

om det som kan upplevas som jobbigt och tabubelagt för att på ett trovärdigt sätt 

kunna leva sig in i en annan människas lidande och därigenom utveckla ett 

empatiskt förhållningssätt (Birkler, 2015).  

   Om inte sjuksköterskan är vaksam och uppmärksam på dessa fenomen, kan både 

sjuksköterskan och kvinnan bidra till att bi behålla en rådande tystnadskultur kring 

könsstympning.  

 

3 Teoretisk referensram  
 

En utav sjuksköterskans kärnkompetensområden är personcentrerad vård. 

Personcentrerad vård kan beskrivas som en omvårdnadsmodell som strävar efter att 

synliggöra hela personen och beskriver hur sjuksköterskan arbetar i en tydlig 

vårdmiljö där teamet är viktigt och tillsammans påverkar vården av patienten 

(Leksell & Lepp, 2013). Denna teoretiska referensram passar för denna studie då det 

behövs tydliga ramar som hjälper sjuksköterskan i svåra patientmöten.  
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3.1 Personcentrerad omvårdnad  
Personen i centrum - Sjuksköterskan ska i lika hög utsträckning prioritera och 

tillgodose andliga, existentiella, sociala, psykiska och fysiska behov hos patienten. 

En personcentrerad vård innebär att personens unika perspektiv är lika viktigt som 

det professionella perspektivet. Den personcentrerade vården utgår ifrån en holistisk 

syn på vård där man tar hänsyn till hela människan. Grundvärdena är respekt för 

personen, den enskildes rätt till självbestämmande, ömsesidig respekt och 

förståelse(Leksell & Lepp, 2013). 

Förutsättningar och vårdmiljön - Sjuksköterskan ska vara professionellt 

kompetent, ha utvecklade mellanmänskliga och sociala färdigheter och ha god 

självkännedom. Att ha god självkännedom betyder att ha insikt i hur vi själva 

fungerar som personer innan vi kan hjälpa andra. Att vara professionellt kompetent 

handlar om att ha kunskaper och färdigheter, såväl medicinska och praktiska, för att 

kunna ge rätt vård till personen i behov av vård. Att vårda och respektera liv kräver 

att sjuksköterskan vågar se den andra personen, se människan, den lidande 

människan och skydda och bevara dennes värdighet och integritet.  

Personcentrering blir möjlig i omvårdnadsmiljöer som är för utveckling och 

förändringsarbete. För att nå målet att patienten känner tillfredställelse med vården, 

känner delaktighet i vården, känner sig sedd, bekräftad och respekterad måste de 

som utför vården ges förutsättningar för det och vårdmiljön måste vara utvecklad på 

ett sätt så att detta möjliggörs. Att arbeta personcentrerat innebär att hela tiden 

arbeta i en vårdmiljö där sjuksköterskan interagerar med patienten och med andra 

yrkeskategorier. Vårdmiljön handlar om det sammanhang där vården ges. Teamet 

runt patienten påverkar vården och beskrivs i modellen som ett partnerskap mellan 

patienten och teamet (Leksell & Lepp, 2013). 

Berättelsen och samtalet - God kommunikation där patienten känner sig delaktig 

är en förutsättning för att ge personcentrerad vård på ett tillfredsställande sätt. De 

samtal som sker i vårdsituationer är lika angelägna för båda parter och 

sjuksköterskan underlättar patientens delaktighet genom att ge information och 

lyssna in patientens berättelser om sig själv och sina behov. Att samtala och se den 

andra människan kräver mod då det kan vara så att sjuksköterskan inte kan lindra 

lidandet hos den andra människan. Då sjuksköterskan inte är vilken person som 

helst utan en professionell yrkesutövare som tar ett samhällsansvar och gör det som 
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behövs för att hjälpa patienten på bästa sätt kan ansvaret innebära att hen behöver 

koppla in andra yrkesgrupper eller bygga upp ett team runt patienten (Leksell & 

Lepp, 2013). 

Dokumentationen - För att vården fullt ut ska bli personcentrerad är det viktigt att 

dokumentera och journalföra det som berättas, de beslut som tas och den planering 

som görs. Den samlade dokumentationen är en viktig grund för vården runt 

patienten (Leksell & Lepp, 2013). 

 

4 Problemformulering 
 

I Sverige finns kvinnor som kommer från länder där könsstympning är vanlig och 

någon gång i livet kommer de i kontakt med sjukvården. Det kan för 

sjukvårdspersonal vara svårt att identifiera könsstympningen som ett grundproblem 

och undersökningar har visat att könsstympning är svårt att både fråga om och prata 

om. Studier visar att det finns hälsorisker och komplikationer både fysiska och 

psykiska som kan upplevas återkommande under livet trots att det är länge sedan 

stympningen inträffade. Kvinnorna kan känna sig sårbara och utlämnade i mötet 

med vården och berättar inte alltid för sjukvårdspersonalen att de är könsstympade. 

Otillräcklig kunskap och beredskap för hur man ska möta och vårda dessa kvinnor 

kan leda till att de får fel diagnos och därmed upplever fortsatt diskriminering och 

ohälsa. Kraven på sjukvårdspersonalens kompetens och förmåga att ha ett 

helhetsperspektiv på dessa patienters situation ökar.    

  Denna studie vill bidra med kunskap så att sjukvårdspersonal vid vårdcentraler och 

sjukhus på bästa sätt kan minska lidandet för könsstympade kvinnor i Sverige och 

visa på behovet av att utveckla rutiner för en framgångsrik hantering av 

könsstympade kvinnors situation. 

5 Syfte 
 

Studiens syfte är att beskriva sjukvårdspersonals erfarenheter av att vårda kvinnor 

som är könsstympade.  
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6 Metodbeskrivning 
 

6.1 Design 
Studiedesignen är en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström 

(2013). En systematisk litteraturstudie kännetecknas av att identifiera relevanta 

forskningsstudier inom ett område och sammanföra dessa resultat till en ny slutsats.  

För att uppnå denna studies syfte anses denna design vara lämplig. 

 

6.2 Forskningsetiska överväganden 
Då författaren i en litteraturstudie ställer sina frågor till litteraturen är det viktigt att 

de vetenskapliga artiklarna i studien har fått tillstånd av en etisk kommitté och att 

det gjorts noggranna etiska överväganden. Helsingforsdeklarationen säger att 

forskaren ska ta ansvar för de människor hen forskar på, både för deras 

välbefinnande och för den information om dem som samlats in (World Medical 

Association(WMA), 2018).  Detta hoppas studien kunna bidra med genom ökad 

kunskap som kan förbättra vården av könsstympade kvinnor i Sverige. 

  De valda artiklarna kommer noggrant att redovisas och hur kvalitetsvärdering har 

gjorts enligt Forsberg och Wengström (2013). Grundläggande är att forskning bara 

får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och att 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid måste beaktas vid 

etikprövningar (WMA, 2018).  Författaren av denna litteraturstudie är barnmorska 

och har varit verksam inom kvinnosjukvården i över 15 år och är medveten om att 

egna erfarenheter kan påverka tolkningen av artiklarnas resultat. Under läsningen av 

artiklarna är min strävan att ta hänsyn till detta och förhålla mig neutral. Ett ärligt 

och sanningsenligt förhållningssätt kommer att medföra att materialet hanteras 

varsamt och respektfullt. Någon annans innehåll kommer inte att plagieras och/eller 

byte av ståndpunkt, så att det passar resultatet, kommer inte att ske.  
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6.3 Datainsamling 
Detta är en systematisk litteraturstudie som strävar efter att eftersöka, granska och 

sammanställa relevant forskning inom det valda området. En förutsättning för att 

man ska kunna göra en systematisk litteraturstudie är att det finns tillräckligt med 

studier av god kvalitet för att kunna göra bedömningar och slutsatser (Forsberg & 

Wengström, 2013). Det kommer ske en tydlig redovisning av relevant data från de 

valda studierna och ett resultat kommer att sammanvägas och redovisas som 

exempel i en slutlig tabell och i full text. Aktuell forskning inom området 

”sjuksköterskors erfarenhet av att vårda könsstympade kvinnor” kommer att sökas 

och förhoppningsvis identifieras och metoden kommer tydligt redovisas.  

 

För att förstå och få hjälp med den inledande litteratursökningen följdes strukturen i 

urvalsprocessens olika steg beskriven i Forsberg och Wengström (2013) och hjälp 

togs även från bibliotekarierna på Linnéuniversitets bibliotek. Litteratur, tidigare 

forskning och äldre vetenskapliga artiklar har lästs för att avgränsa problemområdet 

och formulera de nyckelord som sedan använts i sökningarna.  

  Det som rekommenderas är att systematiskt ta hjälp av olika sökord och söka efter 

litteratur i olika databaser. Sökningar har skett i databaserna PubMed och CINAHL 

vilka är de databaser som innehåller störst bredd med omfattande vetenskaplig 

litteratur från de medicinska vetenskaperna och de vårdvetenskapliga områdena. 

Flera testsökningar av indexord, med och utan trunkering och fritextsökning har 

gjorts och här har hänsyn tagits till att fritextsökningar bör limiteras på grund av att 

det annars finns risk för att allt för många irrelevanta artiklar fångas upp 

(Kristensson, 2014). Sökord och begrepp har kombinerats med Booleska 

sökoperatorer (OR och and) enligt Forsberg och Wengströms (2013) metod.   

 

Konsten att söka fakta i databaser handlar om att formulera rätt fråga och använda 

rätt sökord (Forsberg & Wengström, 2013). De primära sökorden är 

”sjuksköterska”, ”erfarenhet” och ”kvinnlig könsstympning”, på engelska ”nurse”, 

”experience” och ”female genital mutilation”. ”Female genital mutilation” används i 

flera av de senast publicerade artiklarna och kombinationen med ”cutting” och 

”circumcision” har gett några fler träffar och har därför inte valts bort. Sökordet 

”migrant” i kombination med orden ”transcultural nursing” och ”cultural 
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sensitivity” gav ytterligare träffar. Flera sökord har valts bort då de inte tillfört något 

och en samling av de ord som använts har sammanställts.  

  Att hitta artiklar som svarar mot studiens initiala syfte som var ”att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter” har inte varit lätta att hitta då många studier vänder sig 

till barnmorskor och/eller vårdpersonal generellt. Inklusionskriterierna har därför 

vidgats till att inkludera vårdpersonal, på engelska ”healthcare professionals” och 

”health professionals” vilket har lett till en ändring i formuleringen av syftet. 

Perspektivet blev istället vårdpersonals erfarenheter av att vårda könsstympade 

kvinnor. Samma sökning har skett i PubMed och CINAHL. Flera artiklar dök upp i 

båda databaserna. Många abstrakt har lästs och mycket tid har lagts åt granskning av 

abstrakten för att inte missa någon relevant artikel. Sökordet ”migrant” i 

kombination med orden ”transcultural nursing” och ”cultural sensitivity” som 

ämnade ge djup i sökningen gav artiklar som en projektplan och en 

interventionsstudie och valdes därmed bort.  Tabellen nedan är en sammanställning 

av de sökord som använts och kopplas till syftet. 

                

Tabell 1. Sökord                    

Sjuksköterska/Vårdpersonal                               Erfarenhet  Kvinnlig könsstympning  

 

 

nurse 

health professionals 

healthcare professional  

nurse-patient relations  

inter professional relations 

 

 

och 

experience 

job experience 

perception 

knowledge  

nursing knowledge 

attitude 

awareness 

 

 

och 

 

female genital mutilation 

female circumcision  

genital cutting   
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6.3.1 Inklusion och exklusionskriterier 
Artiklar som är publicerade på engelska och författade inom en tioårsperiod, med 

granskning enligt ”Peer reviewed” är inkluderade.  

De artiklar som exkluderats är artiklar som saknar studiens inklusionskriterier, är 

litteraturgranskningar eller har ett annat perspektiv än det som står i relation till 

litteraturstudiens syfte.  Forskningsartiklar från en del av de afrikanska länderna har 

valts bort då dess kontext inte kan likställas med en svensk kontext. Som exempel 

har studiegrupperna i dessa länder varit sjuksköterskor och barnmorskor som själva 

kliniskt utfört könsstympning och frågeställningen har varit deras perspektiv och 

erfarenheter av detta.  

 

6.3.2 Kvalitetsgranskning 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderas i en systematisk litteraturstudie.  

Kvalitativ forskning syftar till att förstå och förklara fenomen, erfarenheter och 

upplevelser. Intervjuer kan vara fokuserade på ämne, kulturella fenomen eller 

händelser. Intervjustudier i fokusgrupper är ett annat effektivt sätt att samla in data 

om upplevelser, känslor, reaktioner på och åsikter om olika situationer (Forsberg & 

Wengström, 2013). Detta är studier som passar väl in i denna systematiska 

litteraturstudie. 

  Kvantitativ forskning syftar ofta till att bevisa något och kan vara beskrivande, 

förutsägande och förklarande. I kvantitativa studier söker man resultatet som kan 

utgöra en bas för kliniska riktlinjer och är lite mer allmängiltiga (Forsberg & 

Wengström, 2013). Detta är också studier som passar in i denna systematiska 

litteraturstudie.  

 

  Fem artiklar från CINAHL och fyra artiklar från PubMed valdes initialt ut. Av de 

nio initialt utvalda artiklarna var tre kvalitativa studier och sex kvantitativa studier. 

De kvalitativa studierna utgörs av en intervjustudie i fokusgrupper och två 

intervjustudier och de kvantitativa studierna utgörs av sex enkätstudier. De utvalda 

artiklarna kommer från studier genomförda i Spanien, Australien, Iraq, USA, 



16 
 

Belgien, Schweiz och England. De studier som gjorts i Sverige och som svarar mot 

studiens syfte är äldre än tio är och därmed inte aktuella.  

   För att kunna värdera studiernas totala kvalitet utfördes en noggrann 

innehållsanalys med frågeställningar och poängbedömningar enligt Forsberg och 

Wengström (2013). Frågorna sammanställdes och checklistor togs från Forsberg och 

Wengström (2013) och där bedömdes även svaren. Bedömningen av artiklarna 

delades in i artiklar av låg kvalitet, artiklar av medelkvalitet och artiklar av hög 

kvalitet. Sammanställningen och beskrivningen av poängbedömningen finns i en 

artikelmatris (bilaga nr 2). 

  Ytterligare en artikel exkluderades då den höll för låg kvalitet. Den innehöll ingen 

beskrivning på etiskt godkännande och innehöll en svag analys om bortfallet. Ingen 

diskussion fördes om studiens brister och det blev därför svårt att generalisera 

resultatet och därmed också se den kliniska relevansen. Två artiklar av 

medelkvalitet har behållits då de hade högre poäng än den tidigare exkluderade 

artikeln, hade klinisk relevans och innehöll resultat som kan vara av värde för denna 

studies resultat. Slutligen blev åtta artiklar kvar som får ingå i resultatet. 

 

6.4 Dataanalys 
Dataanalysen har gjorts enligt Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av en 

innehållsanalys.    

  Resultaten i de valda artiklarna har lästs flera gånger för att förstå artiklarnas 

innehåll, för att kunna göra jämförelser, kunna översätta, koda och slutligen för att 

kunna analysera. Målet är att de utkristalliserade koderna ska leda till kategorier 

som tillsammans svarar mot studiens syfte. Utsagor och meningar har skrivits ned 

på postitlappar. Dessa har sedan lagts i olika grupper där likheter och olikheter i 

olika ord och beskrivningar knutits samman. Lapparna har lästs många gånger och 

en del lappar fick byta grupp flera gånger. En matris skapades där liknande utsagor 

och meningar utmynnade i en kod. Artiklarna analyserades igen för att eventuellt få 

ut fler utsagor och meningar och nya koder skapades. Utmaningen låg i att göra den 

stora mängden information förståelig, minska ner informationen och se mönster. Se 

utdrag ur dataanalysen i tabell 2 nedan.  
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Tabell 2, exempel på dataanalys 

utsagor/meningsenheter Kod kategori 

Önskar tydligare 

riktlinjer 

Tydlighet Kunskap om kvinnlig 

könsstympning 

Detta görs av religiösa 

anledningar 

Religion Kunskap om kulturella 

skillnader 

Jag är osäker på hur och  

när jag ska….. 

Osäkerhet När kunskapen inte 

räcker till 

Det är viktigit att ge 

mycket information och 

kunskap till kvinnan….. 

Information Förutsättningar för att 

kunna ge god vård 

Kvinnor vill inte alltid att 

man ska titta och 

undersöka… 

Skam Svårigheter att ge 

nödvändig vård 

Uppfattade handlingen 

som barbarisk, 

känslomässigt jobbigt.. 

Känslomässigt jobbigt Svårigheter att ge 

nödvändig vård 

7 Resultat 
 

Analysen av artiklarnas resultat har mynnat ut i fem kategorier. ”kunskap om 

kvinnlig könsstympning”, ”kunskap om kulturella skillnader”, ”när kunskapen inte 

räcker till”, ”förutsättningar att ge god vård” och ”svårigheter att ge god vård”. 

Kategorierna blev sjukvårdspersonalens erfarenheter av att vårda könssympade 

kvinnor. Tillsammans beskriver de, på olika sätt, vilka förutsättningar 

sjukvårdspersonal ges eller behöver för att kunna ge god omvårdnad och vilka 

faktorer som påverkar sjukvårdspersonalen för att kunna ge god omvårdnad till 

könsstympade kvinnor.   
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7.1 Kunskap om kvinnlig könsstympning 
Studierna visar att sjukvårdpersonalen fått liten eller ingen kliniskträning eller 

utbildning om kvinnlig könsstympning, varken under yrkesutbildningen eller på 

arbetsplatsen (Cappon, LEcluse, Clays, Tency & Leye, 2015; Dawson, Turkmani, 

Varol, Nanayakkara, Sullivan & Homer, 2015; Gonzales-Timoneda, Ruiz Ros, 

Gonzalez-Timoneda, Cano Sanche, 2018; Hess, Weinland & Saalinger, 2010; 

Kaplan-Marcusan, Toran-Monserat, Moreno-Navarro, Castany Fabregas, & Munoz-

Ortiz, 2009; Shabila, Ahmed, & Safari, 2017; Ogunsiji, 2016; Turkmani, Homer, 

Varol & Dawson, 2017). Yngre personal uppvisar generellt större teoretiskt korrekta 

kunskaper (Cappon et al, 2015) medan äldre personal har mer erfarenhet av att 

vårda könsstympade kvinnor, har mer praktiska kunskaper och känner sig något 

tryggare än den yngre personalen (Dawson et al, 2015; Hess et al, 2010).  

 

Studierna visar att sjukvårdspersonal har begränsad erfarenhet av att möta och vårda 

könsstympade kvinnor. Lång yrkeserfarenhet visar dock ofta på mer erfarenhet av 

att vårda könsstympade (Ogunsiji, 2016; Hess et al, 2010; Shabila et al, 2017) 

medan yngre kvinnlig personal med kortare yrkeserfarenhet, var bättre på att 

upptäcka könsstympning genom att agera mer korrekt enligt de riktlinjer som finns, 

visar en studie (Kaplan-Marcusan et al, 2009). Barnmorskor, barnläkare och 

socialarbetare har mest utbildning om könsstympning även om analysen visar på att 

den utbildningen är allt för begränsad (Dawson et al, 2015; Gonzalez-Timoneda et 

al, 2018). Minst utbildning har sjuksköterskor enligt en studie (Gonzalez-Timoneda 

et al, 2018 ).  

   Sjukvårdspersonal visar överlag på bristfälliga kunskaper om vilka olika typer av 

könsstympning som finns och vad dessa ingrepp innebär för kvinnan. Studierna 

visar också att det är svårt att definiera och identifiera de olika typerna av 

könsstympning (Gonzalez-Timoneda et al, 2018; Cappon et al, 2015; Kaplan-

Marcusan et al, 2009; Shabila et al, 2017; Turkmani et al, 2017) Här utmärker sig 

dock barnmorskor som är de som bäst klarar av att definiera olika typer av 

könsstympning (Dawson et al, 2015; Shabila et al, 2017). Av övrig 

sjukvårdspersonal visar sig sjuksköterskor vara bättre än läkarna på att identifiera de 

olika typerna av könsstympning (Kaplan-Marcusan et al, 2009). Generellt visar 

studierna att sjukvårdspersonal har dålig kunskap om vilka lagar som styr kvinnlig 
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könsstympning i de länder där de arbetar (Dawson et al, 2015; Shabila et al, 2017; 

Turkmani et al, 2017; Ogunsiji, 2016; Hess et al, 2010; Gonzalez-Timoneda, 2018; 

Cappon et al, 2014; Kaplan-Marcusan et al, 2009).  Få känner till de riktlinjer och 

protokoll som finns på den egna arbetsplatsen (Turkmani et al, 2017; Dawson, 

2015). Utifrån krav på tagna riktlinjer visar sig barnläkare ha störst kunskap om 

vilka riktlinjer som finns (Kaplan-Marcusan et al, 2009).  Intressant att notera är att 

de flesta söker information om lagar och riktlinjer via internet (Turkmani et al, 

2017).  

 

7.2 Kunskap om kulturella skillnader 
Studierna visar att det bland sjukvårdspersonalen finns olika uppfattning och 

kunskaper om varför kvinnor könsstympas. Vissa tror att könsstympning enbart har 

med kultur och tradition att göra och vissa beskriver att den egentliga orsaken är att 

utöva kontroll och makt över kvinnor och att kontrollera deras sexuella lust medan 

andra hänvisar till religiösa anledningar. (Dawson et al, 2015; Shabila et al, 2017; 

Gonzalez-Timoneda et al, 2018; Hess et al, 2010; Cappon et al, 2014).  

   I flera studier trodde sjukvårdspersonalen att kvinnan skulle komma att 

stigmatiseras om hon inte är omskuren (Gonzalez-Timoneda et al, 2018; Shabila et 

al, 2017; Cappon et al, 2014; Dawson et al, 2015). Exempel på händelser som 

förklarar liknande situationer är när kvinnan och hennes anhöriga påpekar att de inte 

ville ha manlig personal (Hess et al, 2010; Oginsiji, 2016; Dawson et al, 2015), 

vilket personalen då uppfattade att det berodde på den tabubelagda frågan om att 

vara könsstympad. En fråga som männen ofta inte var involverade i och som 

kvinnan skämdes över att prata om (Cappon et al, 2014; Shabila et al, 2017).  

 

7.3 När kunskapen inte räcker till 
Sjukvårdspersonal beskrev hur de kände sig ensamma och inkompetenta (Cappon et 

al, 2014; Dawson et al, 2015). Generellt har sjukvårdspersonalen goda kunskaper 

om vilka komplikationer som kan uppkomma i samband med eller på grund av 

könsstympning. De beskriver hur de mött kvinnor som sökt vård för symptom på 

typiska komplikationer som ofta drabbar den könsstympade, så som smärtor i 

underlivet och magen, fistlar, urinvägsinfektioner, skadad urinblåsa och sexuella 
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problem (Cappon et al, 2014; Dawson et al, 2015; Hess et al, 2010; Oginsiji, 2016; 

Shabila et al, 2017). Praktiska bekymmer beskrivs och uppstår ofta i samband med 

vaginala undersökningar, urintappning, bladderscanning, klipp så kallade episiotomi 

och suturering av förlossningsskador. Personal beskriver och uttrycker själva 

frustration över brist på kunskap och begränsad vetskap om hur de ska agera, hur de 

ska undersöka och vad de tillåts göra (Hess et al, 2010). 

  Återkommande och i flera studier beskrivs kvinnlig könsstympning som ett brott 

mot mänskliga rättigheter (Cappon et al, 2014, Dawson et al, 2015; Shabila et al, 

2017). Då sjukvårdspersonal tror sig kunna vara en viktig del i folkbildningen mot 

könsstympning önskas tydligare riktlinjer och lagar. Samtidigt framförs önskemål 

om att fler aktörer i samhället engagerar sig i informationen om könsstympningens 

faror och nackdelar (Dawson et al, 2015). Viktiga aktörer i detta sammanhang är 

lokala imamer som skulle kunna bidra med värdefull information om 

könsstympningens negativa effekter (Shabila et al, 2017). 

Studier visar också att sjukvårdspersonal tycker att det är svårt att veta hur de ska 

dokumentera, hur de ska hänvisa kvinnan vidare och till vem (Cappon et al, 2014; 

Gonzalez-Timoneda et al, 2018; Turkmani et al, 2017). Det finns också exempel på 

bristande uppföljning av vårdinsatser på kvinnor som könsstympats. 

Sjukvårdspersonal har i vissa fall valt att inte gör något efterföljande arbete efter att 

de vårdat en kvinna som varit könsstympad. Motiveringen till sådana val kunde vara 

att de inte ville göra någon uppföljning eftersom de inte ansåg det vara deras ansvar 

(Cappon et al, 2015) eller beroende på respekt för kvinnans kultur och ytterligare 

annan sjukvårdspersonal hänvisade till patientsekretessen. Någon beskriver hur de 

samtalade med en kollega men ansåg det som minst viktigt att göra en anmälan 

(Gonzalen-Timoneda, 2018; Turkmani et al, 2017) medan annan personal hänvisade 

vidare till barnläkare, obstetriker och socialtjänst. En del valde också att samtala 

med föräldrar då de hade identifierat en risk för könsstympning av ett barn (Cappon 

et al, 2014).  

  Manlig personal är mindre intresserad av frågan könsstympning än kvinnlig 

personal visar en studie (Kaplan-Marcusan et al, 2009) och en annan studie visar att 

personal som upplevt få möten med könsstympade kvinnor sällan reflekterar så 

mycket över varför kvinnor är könsstympade (Ganzalez-Timoneda et al, 2018).   
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7.4 Förutsättningar för att kunna ge god vård 
Att förstå och upptäcka omvårdnadsbehov och komplikationer försvåras av tidsbrist 

och språkbarriärer. Tid och kommunikation är något flera beskriver som det mest 

värdefulla att kunna ge kvinnan (Cappon et al, 2015; Kaplan-Marcusan et al, 2009; 

Dawson et al, 2015; Gonzales-Timondeda et al, 2018; Turkmani et al, 2017). 

Genom att ha tillräckligt med tid, kunna erbjuda ett enskilt rum och skapa en lugn 

miljö där man kan bygga upp ett förtroende, be om tillåtelse och eliminera hinder 

för förståelse är nödvändiga förutsättningar för att till exempel genomföra en 

gynekologisk undersökning (Dawson et al, 2015). Om kvinnan gråter och är ledsen 

är det svårt att be henne sära på benen, för att kunna undersöka sy eller genomföra 

annan behandling(Cappon et al, 2015; Dawson et al, 2015; Oginsiji, 2016). I flera 

studier poängteras vikten av att ge kvinnan adekvat information och kunskap om de 

problem som hör ihop med könsstympningen och vad som måste göras för att hon 

ska må bra. Att denna information ska ges på kvinnans modersmål och utifrån en 

förståelig terminologi anses också som mycket viktigt (Dawson et al, 2015; 

Gonzalez-Timoneda et al, 2018; Kaplan-Marcusan et al, 2009; Oginsiji, 2016). 

Kvinnan själv vill oftast inte ha manlig tolk och det visar sig vara svårt att använda 

familjen som tolk. Det är av stor vikt att alla använda ett språk som alla förstår.  

Problem kring dessa önskemål uppstår när det är svårt att få tag på lämplig tolk 

(Cappon et al, 2014; Dawson et al, 2015; Ogunsiji, 2016).  

 

En återkommande upplevelse bland sjukvårdspersonal är att kvinnor inte vill ta 

emot sjukvårdens hjälp eftersom de känner sig tryggare med familjen och med 

släktens åsikter om vad som ska och behöver göras. Det är värdefullt att 

sjukvårdspersonal förstår att kvinnans familj är mycket viktig för henne (Dawson et 

al, 2015; Ogunsiji, 2016). Genom att få utbildning i kulturell kompetens breddas 

förståelsen för dessa behov och önskemål (Hess et al, 2010; Ogunsiji, 2016).                                                                                                                  

  Sjukvårdspersonal upplevde att det fanns mycket rädslor från kvinnans sida orsakat 

av oförståelse och missförstånd. Personal ansåg att det är viktigt att bemöta dessa 

rädslor med ett empatiskt förhållningssätt, mycket information och beskrivningar av 

vad som sker (Dawson et al, 2015; Ogunsiji, 2016).    
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7.5 Svårigheter att ge nödvändig vård 
Bland sjukvårdspersonalens berättelser om möten i vården var alla överens om att 

kvinnlig könsstympning inte har några hälsofrämjande effekter (Cappon et al, 2015; 

Dawson et al, 2015; Gonzales-Timoneda et al, 2018; Hess et al, 2010; Kaplan-

Marcusan et al, 2009; Shabila et al, 2017; Ogunsiji, 2016; Turkmani et al, 2017). 

Vid sjukvårdspersonalens möten med könsstympade kvinnor växte ett mönster av 

ovilja fram bland de utsatta kvinnorna. Kvinnorna ville inte berätta om sin 

könsstympning, var smärttåliga samtidigt som de var oroliga och verkade skämmas. 

Detta begränsade sjukvårdspersonalens möjligheter att förstå kvinnan och hennes 

situation (Cappon et al, 2015; Dawson et al, 2015; Shabila et al, 2017). Svårigheten 

i att förstå varandra förstärktes av att kvinnan inte ville berätta, blev tyst eller inte 

ville att man vare sig skulle titta eller undersöka (Cappon et al, 2014; Dawson et al, 

2015; Hess et al, 2010; Ogunsiji, 2016).   

  Sjukvårdspersonalen beskriver också hur de upplever mötet med könsstympade 

kvinnor som känslomässigt jobbiga och hur de kunde bli chockade när de såg 

kvinnans könsstympning och att de kände sig obekväma och förlägna inombords 

(Cappon et al, 2014; Dawson et al, 2015; Ogunsiji, 2016). Några beskriver sina 

upplevelser som panikartade och att de kände sig rädda och tyckte det kändes 

skrämmande att vårda könsstympade kvinnor (Dawson et al, 2015; Ogunsiji, 2016). 

Några barnmorskor beskriver hur de tyckte det kändes barbariskt med 

könsstympning och att de tyckte synd om kvinnorna (Dawson et al, 2015). Flera 

blev ofta ledsna och upprörda när kvinnan grät under undersökningen eller när de 

blev sydda vid en bristning. Det kändes jobbigt att orsaka smärta när ens önskan var 

att göra väl (Ogunsiji, 2016). I en studie, där flera ur personalen själva var 

könsstympade, berättar de att de länge mådde psykiskt dåligt och påverkades starkt 

av att vårda andra kvinnor som var stympade. Minnen av egna upplevelser 

påverkade dem starkt och var svåra att hantera (Shabila et al, 2017). 

 

Sjukvårdspersonal fick härbärgera många olika svåra känslor och känsloyttringar 

från de könsstympade kvinnorna. Av barnmorskor uppfattades ofta den 

könsstympade kvinnan vara traumatiserad både fysiskt och psykiskt (Dawson et al, 

2015) och flera barnmorskor upplevde även att kvinnorna skämdes över att vara 

könsstympade (Ganzales-Timoneda et al, 2018;  Ogunsiji, 2016). Barnmorskor hade 
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hört kvinnor beskriva sin situation som att ens ”privata” har vandaliserats (Shabila 

et al, 2017). Flera barnmorskor beskriver kvinnornas psykologiska reaktioner i 

samband med undersökningar (Cappon et al, 2014) som att de kunde översköljas av 

starka känslor av rädsla över att få ”flash backs” av att bli undersökta eller bli 

ombedd att sära på benen eller liknande (Ogunsiji, 2016).  

  Vissa kvinnor visade starka smärtreaktioner och blev tydligt rädda medan andra 

blev tysta. Ofta fick sjukvårdspersonalen ta del av berättelser om tvång, våld, 

smärtor och stora blödningar (Ogunsiji, 2016; Shabila et al, 2017).  

 

8 Metoddiskussion 
 

Det har gjorts en systematisk litteraturstudie vilket betyder att relevanta 

forskningsstudier har identifierats inom området ”sjukvårdspersonal erfarenheter av 

att vårda könsstympade kvinnor”.    

8.1 Datainsamling 
Mycket tid har spenderats på biblioteket med att läsa, söka och skriva långa listor på 

artiklar och användbart material för att hitta sökord, synonymer och närliggande 

begrepp, vilket får ses som en styrka i denna studie.  

 

Efter att flera sökkombinationer gjorts resulterade slutsökningarna i studiens 

artiklar. Vid genomgång av de valda artiklarna blev det tydligt att flera artiklar 

refererar till varandra vilket i sig antyder att det är få artiklar som beskriver just 

vårdpersonalens erfarenheter av att vårda och möta kvinnor som är könsstympade. 

Kompletterande manuella sökningar har också gjorts via de databaserna som valdes, 

där ytterligare artiklar hittades med aktuell forskning om vårdpersonalens 

erfarenheter av att vårda könsstympade kvinnor.  

 

Någon sökning gjordes aldrig i Psychinfo, vilket kan ses som en svaghet. Sökning i 

ytterligare en databas hade eventuellt lett till att fler artiklar hittats som kunde styrka 

resultatet. För att datainsamlingen skulle vara hanterbar valdes endast två databaser.  
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8.2 Dataanalys 
Studiens syfte är att beskriva sjukvårdspersonals erfarenheter av att vårda kvinnor 

som är könsstympade. Metoden har varit lämplig då det har gått att beskriva 

sjukvårdspersonalens erfarenheter av att vårda könsstympade kvinnor.  

I kvalitativa studier mäter man inget utan man analyserar istället tillvägagångssättet 

och dess trovärdighet, har fokus på upplevelser, uppfattningar och beskrivningar 

(Kristensson, 2014). Fler kvalitativa studier hade troligen kunnat styrka ett tydligare 

resultat även om resultatet nog inte blivit annorlunda.  De kvalitativa studier som 

den här studien hänvisar till är utformade som djupintervjuer och intervjuer i 

fokusgrupper och har till materialet bidragit med en intressant och fördjupad bild av 

verksamheter och vårdtagare.  

De kvantitativa studierna använde sig av enkäter och i analyserna av desamma var 

resultateten tydliggjorda på användbart sätt. Exempelvis var enkäterna utformade 

som öppna frågor vilket gav mycket användbar information i förhållande till denna 

studies syfte. Andra av de kvantitativa studierna var deskriptiva tvärsnittsstudier 

vilka, enligt Kristensson (2015), har lågt bevisvärde, när det rör sig om enstaka 

sådana studier och skulle kunna ha utgjort en svaghet. Men sammantaget gav dock 

dessa studier kunskap som var överförbar då de tillsammans hade stora 

undersökningsgrupper. 

Många utsagor och meningsenheter plockades ut ur materialet och analyserades 

strukturerat efter koder och kategorier som det beskrivs i Forsberg och Wengström 

(2013). Efter hand utkristalliserades kategorierna och en förståelse växte fram om 

materialets innehåll. Denna förståelse är direkt kopplad till sjukvårdpersonalens 

erfarenheter av att vårda en patient. Sådan erfarenhet präglas och påverkas av den 

organisation hen verkar i och den kunskapsgrund hen har utvecklat som 

vårdpersonal.  Hur och på vilka olika sätt erfarenhet och kunskap förstärks eller 

försvagas av olika individuella patientmöten och andra omständigheter i det dagliga 

arbetet hade jag velat diskutera med andra studerande för att se hur de framtagna 

kategorierna hade upplevts. Eget tvivel har uppstått om min tolkning av materialet 

kan anses vara svagt på grund av bristen på andras infallsvinklar.  
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Syftets målgrupp byttes från sjuksköterskors till sjukvårdspersonals erfarenheter, 

vilket hade sin orsak i att, det inte fanns några studier som enbart vände sig till 

sjuksköterskor. Dock visade det sig intressant att det inte spelar någon roll vilken 

yrkeskategori personalen har då erfarenheterna är ungefär desamma. På detta sätt 

och genom att använda ett varierat urval har studiens tillförlitlighet ökat, precis som 

det beskrivs i Kristensson (2015). Tillförlitligheten stärks också av att 

analysprocessen är synliggjord i beskrivning och i en analysmatris. 

De etiska överväganden som gjordes innan analysen av artiklarnas resultat 

påbörjades, visade sig bli en utmaning. Det var svårt att förhålla mig neutral till 

materialet, troligtvis på grund av min egen erfarenhet av att vårda könsstympade 

kvinnor. Med respekt och sympati för det som sjukvårdspersonalen berättar i 

artiklarna, har jag sammanställt resultatet sanningsenligt och varsamt.  Trots en 

känsla av förståelse och igenkänning i deras beskrivningar anser jag inte att det har 

påverkat resultatet i studien.  

9 Resultatdiskussion 
 

Studien svarar på syftet att beskriva sjukvårdspersonals erfarenheter av att vårda 

kvinnor som är könsstympade.   

Resultatdiskussionen kommer att presenteras utifrån den teoretiska referensramen, 

personcentrerad omvårdnad 

9.1 Personen i centrum 
Sjuksköterskans uppgift är att vårda och möta den könsstympade kvinnan utifrån ett 

holistiskt perspektiv och se hela människan för att undvika att kvinnan upplever ett 

vårdlidande (Leksell & Lepp, 2013). Genom att göra den könsstympade kvinnan 

delaktighet i vården och visa att hon tas på allvar kan lidandet underlättas.       

   Ytterligare ett sätt att begränsa känslan av lidande och obehag är att utveckla 

ömsesidig förståelse genom att sjuksköterskan visar kvinnan att hen har kunskap om 

kulturella skillnader och behov (Leininger, 1996). Resultatet visar att kvinnlig 

personal är mer intresserade av möten med könsstympade kvinnor än manlig 

personal och att kvinnlig personal är bättre på att identifiera könsstympning. Detta 
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borde leda till att större hänsyn tas till könsstympade kvinnors önskan om att få ha 

kvinnlig personal och kvinnlig tolk. Studier som tidigare presenterats i bakgrunden 

bekräftar att könsstympade kvinnor även önskar att sjukvårdspersonal har kunskap 

om kvinnornas kultur, om de problem och den emotionella smärta de kan tänkas 

uppleva (Mengesha et al, 2018; Murray et al, 2010; Recchia & McGarry, 2017).  

      En annan angelägenhet som denna studie visar på för att sätta personen i 

centrum för vården är, att förutom vikten av att få tag på kvinnliga tolkar är att dessa 

kvinnliga tolkar får utbildning i kvinnlig könsstympning. Tolken ska kunna det 

korrekta hälsospråk som används när man pratar med en könsstympad kvinna. Med 

detta menas att tolken måste ha kunskap om medicinska termer, komplikationer och 

procedurer kopplade till könsstympning så att informationen kan brytas ned och 

beskrivas för kvinnan på ett korrekt och för henne förståeligt sätt. Det är alltså inte 

enbart sjukvårdspersonalen som bör ha kulturell kompetens utan så även tolken 

precis som det på olika sätt beskrivits i studiens bakgrund av Recchia & McGarry 

(2017), Murray et al (2010), Mengesha et al (2018), Leininger (1996) och Momoh 

(2016). 

 

9.2 Förutsättningar och vårdmiljön - Mod 
Den önskan sjukvårdspersonal har är att lindra lidande och alltid göra rätt 

vårdbedömningar (Leksell & Lepp, 2013), försvåras om det uppstår kulturella 

krockar mellan patienten och vården. Av respekt för kvinnans kultur avstår en 

osäker vårdnadsgivare från att ge adekvata råd. Resultatet visar att det skapas en 

frustration som begränsar möjligheten för sjukvårdspersonal att upptäcka, se och 

lindra lidandet hos kvinnan. Den goda tanken att visa patienten respekt och empati 

kan göra att du som sjuksköterska inte tar sitt moraliska och etiska ansvar inför en 

känslomässigt svår och tabubelagd fråga. Du vet helt enkelt inte hur du ska handla i 

rädslan för att göra fel.  

   Resultatet visar även att det bland sjukvårdspersonal inte ses som en självklarhet 

att vidta efterföljande arbete efter att ha vårdat en kvinna som varit könsstympad. 

Motiveringen till deras ställningstagande är att det inte är deras ansvar eller med 

hänvisning till att de hyser respekt för kvinnans kultur och med hänvisning till 

patientsekretessen. Att på så sätt negligera patientens behov och visa ointresse för 
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frågan kan tyda på bristande kunskap eller ha sin grund i rädsla. Resultatet visar 

nämligen att kunskap och erfarenhet av att vårda kvinnor som är könsstympade 

försvåras av känslor som rädsla och skräck både hos kvinnan och hos 

sjukvårdpersonalen.  

   Att vårda och respektera liv kräver att sjuksköterskan vågar se den andra personen 

och skydda och bevara dennes värdighet och integritet (Leksell & Lepp, 2013). Det 

är inte konstigt att man känner osäkerhet inför det man inte förstår eller saknar 

kunskap om och som dessutom kan upplevas som mycket obehagligt och till och 

med barbariskt och orättvist.     

   Birkler (2015) skriver, att vara medveten om vad som anses vara rätt och fel kan 

vara svårt och leda till svåra och osäkra ställningstaganden. Sådan osäkerhet och 

känsla av obehag kräver att få bearbetas genom kunskap och utvecklande praktisk 

erfarenhet. Detta bekräftas av en litteratursstudie av Dawson, Turkmani, Fray, 

Nanayakkara, Varol & Homer (2015), som visar att barnmorskor som vårdar 

kvinnor som är könsstympade, blir känslomässigt berörda och påverkas negativt av 

sina erfarenheter och att det saknas psykologiskt stöd från den verksamhet där de 

arbetar.  

 

9.3 Förutsättningar och vårdmiljön - Teamet 
Intressant är att resultatet visar på grundläggande medicinska kunskapsbrister bland 

sjukvårdspersonal och även på bristfällig vetskap om vilka lagar och riktlinjer som 

rör kvinnlig könsstympning vilket är precis det som Tamaddon et al (2006) visar i 

sin studie. Denna studie bekräftar att sjukvårdspersonal ofta anser sig sakna kunskap 

om kvinnlig könsstympning. Otillräcklig kunskap och beredskap för hur man ska 

möta och vårda dessa kvinnor kan därför leda till att könsstympade kvinnor får fel 

diagnos och därför upplever fortsatt ohälsa och diskriminering.  

   Om däremot sjukvårdspersonalen vet, att den arbetsplats där hen arbetar, har tagit 

hänsyn till mänskliga rättigheter, forskning och beprövad erfarenhet och utarbetat 

tydliga riktlinjer baserade på jämställdvård på lika villkor för alla medborgare i 

samhället, kan hen känna sig trygg i den vård hen ger den könsstympade kvinna. 

Teamet är viktigt och en sjuksköterska med bra stöd från sin arbetsplats ges 

förutsättningar att ge personcentrerad vård precis som Leksell och Lepp (2015) 
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beskriver. Det kan som exempel vara svårt att konsekvent tillgodose behovet av 

kvinnlig personal i vården, men ansträngningen att försöka är viktig och om det inte 

går bör det finnas annan kvinnlig personal på rummet vid konsultation och 

undersökning.  

 

   Resultatet visar att tidsbrist och språkbarriärer bidrar till begränsad förståelse och 

faror i att inte upptäcka omvårdnadsbehov och komplikationer. Att kunna ge 

kvinnan tillräckligt med tid så att man hinner be om tillåtelse, vara försiktig, kunna 

erbjuda ett enskilt rum och ge kvinnan information på ett språk som hon förstår 

visar sig vara både viktigt och framgångsrikt samtidigt som det är tyvärr visar sig 

vara mycket svårt att tillfredsställa. En studie från Australien visar på just denna 

problematik. De könsstympade kvinnorna beskriver att de kände sig maktlösa och 

rädda när de inte förstod vad personalen sa och när tolkningen gjordes av en 

familjemedlem som inte riktigt förstod de medicinska förklaringarna. Kvinnorna 

kände sig ensamma när de märkte att personalen var stressad och inte hade tid för 

dem (Murray et al, 2010). Återigen framskymtar värdet av att sjukvårdspersonal 

som vårdar könsstympade kvinnor måste ges nödvändiga förutsättningar att göra ett 

bra jobb.  

 

9.4 Samtalet och Tystnadskulturen 
God kommunikation där patienten känner sig delaktig är en förutsättning för att 

kunna ge personcentrerad vård (Leksell & Lepp, 2013). Resultatet belyser en 

tystnadskultur och visar, att det faktum att kvinnorna ofta skäms över sin stympning 

och inte vill prata om sin situation, bidrar till att det är svårt för sjukvårdspersonalen 

att förstå kvinnorna. Kravet på sjukvårdspersonalen, om ett respektfullt bemötande, 

kan på ett paradoxalt sätt bidra till att stigmatisera kvinnan genom att rädslan för att 

göra fel istället leder till att man bidrar till en tystnadskultur. 

   Oviljan att berätta leder ofta till missförstånd och många problem som kan 

relateras till könsstympningen har inte upptäckts och inte heller identifierats på 

grund av att det finns en tystnadskultur kring ämnet.  

  Studier där man undersökt mäns uppfattningar och attityder om könsstympning, 

visar att män som lever i kulturer där könsstympning förekommer önskar att denna 
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tradition bör upphöra. Män har generellt dåliga kunskaper om könsstympning och 

de mår på olika sätt dåligt av att kvinnor är könsstympade. Dock bidrar männen till 

tystnadskulturen därför att de inte samtalar med kvinnorna om detta tabubelagda 

ämne. Männen vågar precis som kvinnorna inte bryta traditionen med risk att bli 

stigmatiserade och leva i utanförskap (Varol, Turkmani, Black, Hall & Dawson, 

2015). Könsstympning är en kvinnofråga men att hjälpa kvinnor som är 

könsstympade innebär att även involvera män i denna viktiga fråga. 

 

Även om studierna i resultatet var gjorda i kontexter där många kvinnor var 

könsstympade uppger sjukvårdpersonalen generellt att de har få möten med sådana 

kvinnor, vilket kan ses och uppfattas som ett tecken på att könsstympning är ett 

tabubelagt ämne.  Om det bland sjukvårdspersonal uppstår och utvecklas en 

tystnadskultur kring ämnet könsstympning kan det resultera i att 

sjukvårdspersonalen inte upplever att de mött och vårdat en könsstympad kvinna.  

  Å andra sidan visar också resultatet i denna studie att sjukvårdspersonal med lång 

yrkeserfarenhet har erfarenhet av att möta och vårda könsstympade kvinnor och det 

visade sig att de känner sig tryggare i mötet med den könsstympade kvinnan. 

Sjukvårdspersonal med förmåga att upptäcka och identifiera könsstympning kan till 

viss del bero på att de har lång yrkeserfarenhet, men det kan även bero på att de har 

haft möjlighet att ge kvinnan tillräckligt med tid och fått tag på en tolk som pratar 

kvinnans modersmål/språk.  

10  Överförbarhet  
 

Resultatet i denna studie är överförbar till kontexter som påminner om den svenska 

sjukvården. Den studie som var gjord i Irak är den som är svårast att relatera till 

svensk sjukvårdspersonal. Den var gjord i en kontext där kvinnlig könsstympning 

utförs och där flera av sjukvårdspersonalen själva var könsstympade. Personalens 

resonemang, erfarenheter och attityder till könsstympning var intressanta och även 

annorlunda samtidigt som den påminner om de erfarenheter som personal från andra 

verksamheter beskriver.  
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  Den Irakiska studien visar att trots att man lever i en kultur där könsstympning inte 

är ovanligt så utgör utbildning och kunskap en möjlighet till attitydförändring, vilket 

även inger en förhoppning om att en djupt rotad och skadlig sedvänja som 

könsstympning kan ifrågasättas och elimineras.   

10.1 Klinisk tillämparhet 
Det är lätt att använda orden ”dåligt” och ”brister” när man beskriver det som 

”saknas”, ”upplevs fel” eller har ”svagheter”. Det görs i flera av de artiklar som 

finns i resultatet. Jag vill istället se på resultatet som att där finns möjligheter. 

Möjligheter för vården att förbättras och utvecklas. Det ligger i 

sjukvårdspersonalens vilja och önskan att förbättras och utvecklas. Att ge sina 

patienter bästa tänkbara vård och med alla medel lindra lidande utgör kärnan i en 

personcentrerad vård. 

  Resultatet i denna studie beskriver att könsstympade kvinnor förväntar sig att 

sjukvårdspersonal ska vara kunniga i att handlägga könsstympning, tillgodose en 

trygg, säker, empatisk och kulturellt kompetent vård. Studien beskriver även 

sjuksköterskors och annan sjukvårdspersonals erfarenheter, av att vårda 

könsstympade kvinnor. All sjukvårdspersonal i studien önskar mer utbildning och 

mer träning. De behov som finns borde gå att tillfredsställa genom ett tydligare 

fokus på ämnet tillika en allmänt ökad medvetenhet inom hela sjukvårdssystemet, 

vilket därmed och slutligen skulle leda till att könsstympade kvinnor får lika vård på 

lika villkor och inte behöver uppleva vare sig fortsatt diskriminering eller 

stigmatisering.  

 

Förslag är att träning kan simuleras i kliniska träningscentren som finns på alla 

sjukhus i Sverige där möjlighet även finns att filma ” det svåra mötet” eller specifika 

omvårdnads åtgärder. Efter simuleringen sker reflekterande och resonerande 

diskussioner som bidrar till ett vuxet lärande där man upplever sig som erfaren i en 

specifik omvårdnadsfråga trots avsaknad av ett ”riktiga” möte.    

Författaren har egen erfarenhet av en motsvarande utbildning. I funktionen som 

utbildad instruktör var deltagarnas upplevelse att en sådan träning var ett bra och 

effektivt sätt att lära.  
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  Även en amerikansk studie visar på vikten av liknande träning. Här introducerade 

man ett träningsprogram med syftet att sedan utvärdera hur effektivt ett sådant 

träningsprogram kan vara för barnmorskor när de vårdar könsstympade kvinnor. 

Träningsprogramet ökade barnmorskornas kunskaper och gjorde att de kände sig 

mer kompetenta i mötet med den könsstympade kvinnan (Jacoby & Smith, 2013).  

 

10.2 Behov av ny forskning  
Forskning om erfarenheter av kvinnlig könsstympning finns både från patientens 

sida och från sjukvårdpersonalens sida. De studier som har lästs i samband med 

denna studie tyder alla på samma sak, att det finns brister i mötet mellan vården och 

den könsstympade kvinnan. Dock har inga studier hittats med svensk kontext som 

endast belyser sjuksköterskans erfarenheter av att möta könsstympade kvinnor. Att 

göra en kvalitativ studie i Sverige med svenska sjuksköterskor från olika 

verksamhetsområden föreslås därför.  

  Resultatet tyder på att där finns möjligheter att förbättra både kunskap och klinisk 

beredskap för att kunna ta emot denna patientgrupp. Författaren anser att tid bör 

satsas på att få fram användbar och lättillgänglig information och material som ska 

finnas på alla avdelningar och på alla sjukhus i Sverige. Tid bör läggas på att 

utforma utbildningsmaterial och träningsprogram där personal årligen kan få 

ämneskunskap och ämneserfarenhet så att de ska känna sig väl rustade och 

kompetenta när de möter en könsstympad kvinna. 

11  Slutsats 
 

Studien visar att det är svårt att ge vård på lika villkor till kvinnor som är 

könsstympade om inte sjukvårdspersonalen ges rätt förutsättningar för att göra det. 

Sjukvårdspersonal känner sig utlämnade, inkompetenta, rädda och oroliga när de 

vårdar den könsstympade kvinnan. Studien visar att sjukvårdpersonalens avsikt och 

önskan att ge en jämlik och personcentrerad vård till dessa kvinnor, inte möjliggörs 

på de olika vårdinrättningar där de arbetar. Studien visar att det behövs tillgängliga 

och tydligare riktlinjer och behov av mer träning och utbildning. 
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kvinnlig 

könsstympning 

Kvalitativ studie 

Innehålls analys 

av 

semistrukturerade 

intervjuer med 

21st  

vårdpersonal. 

100% deltagande. 

Etiskt godkänd 

Trovärdigt 

Relevant 

 

Vårdpersonalen 

hade  

-kunskapsbrister om 

FGM och om dess 

bakgrund.  

-Flera av deltagarna 

var själva 

könsstympade,  

-Tabubelagt ämne 

som är svårt att ta 

upp och diskutera 

-Dålig kännedom 

om lagar 

Inkluderad 

14 poäng 

HÖG 

kvalitet 

4 Turkmani, 

S et al 

Australien, 

2017 

Women and Birth / A 

survey of Australian 

midwives knowledge, 

experience and training 

needs in relation to 

female genital 

Utforska 

kunskap, 

erfarenheter 

och behov hos 

barnmorskor 

som vårdar 

Kvantitativ 

online-enkät 

studie. 

198svar 

Barnmorskorna 

påvisade  

-kunskapsbrister, 

hade lite utbildning  

- lite erfarenhet av 

Inkluderad 

13 poäng 

HÖG 

kvalitet 



 
 

mutilation kvinnor med 

könsstympning 

Litet bortfall.  

Etiskt godkänd 

Generaliserbar 

Klinisk relevans 

att vårda 

könsstympade, 

-önskade mer 

information och 

utbildning,  

- hade dålig 

kännedom om lagar. 

5 Olayide, O 

et al 

Australien, 

2016 

Health Care for 

Women International / 

Australian midwives 

perspectives on 

managing obstetric care 

of women living with 

female genital 

circumcision/mutilation 

Australiensiska 

barnmorskors 

berättelser om 

hur de vårdar 

kvinnor som 

könsstympats, 

en del av en 

undersökning 

om 

barnmorskors 

erfarenheter av 

att vårda 

kvinnor med 

FGM 

Kvalitativ studie 

med 

Face-to-face 

inspelning av  

o strukturerade, 

djupintervjuer 

som varade i 60-

90 min. 

Resultat i tema 

100% deltagande 

Etiskt godkänd 

Trovärdigt 

Relevant 

 

Barnmorskorna 

talade om  

-osäkerheter kring 

FGM,  

-skam, rädslor, 

tystnad, trauma 

- oro för 

komplikationer, 

-jobbigt, oro och 

stress hos BM 

-jobbigt att inte 

kunna förse kvinnan 

med en kvinnlig 

vårdgivare eller 

tolk.  

 -Önskan om att 

kunna referera till 

särskilda 

kompetenser för att 

tillgodose kvinnans 

olika behov. 

-Språket var ett 

hinder 

-Etiska/moraliska 

konflikter,  

-kulturkrockar 

Inkluderad  

15 poäng 

HÖG 

kvalitet 

6 Hess, R F 

et al 

USA, 2010 

Journal of midwifery & 

Womens health/ 

Knowledge of female 

genital cutting and 

experience with women 

who are circumcised: A 

survey of nurse-

midwives in the United 

States 

Bedöma 

sjuksköterskors 

och 

barnmorskors 

kunskap om 

FGM och 

utforska deras 

erfarenheter av 

att vårda 

Afrikanska 

kvinnliga 

immigranter 

med en 

anamnes av att 

vara kvinnligt 

könsstympade 

Kvantitativ studie 

med enkätfrågor 

som var slutna 

och öppna. 

243 svarade  av 

600 tillfrågade 

svarsfrekvens 

43%. Stort 

bortfall 

Etiskt godkänd. 

Ingen pilotstudie 

Generaliserbart  

Klinisk relevans 

Barnmorskorna 

-Kunskaps brister 

om lagar och 

kulturella och 

traditionella 

bakgrunder till 

FGM,  

-medicinska 

kunskaper visades.  

-Svårigheter att 

samtala om FGM.  

-Etiska dilemman  

 -Praktiska 

svårigheter.  

Inkluderad 

13 poäng 

HÖG 

kvalitet 



 
 

 -Svårigheter i att  

tillgodose kvinnans 

önskemål om 

kvinnlig 

vårdpersonal  

7 Gonzales-

Timo, A et 

al 

Spanien, 

2018 

BMC Health Services 

Research / Knowledge, 

attitudes and practices 

of primary healthcare 

professionals to Female 

genital mutilation in 

Valencia, Spain: Are 

we ready for this 

change? 

Bedöma 

uppfattning, 

kunskap och 

attityder hos 

vårdpersonal  

om FGM 

Själv 

administrerad 

enkät, tvärsnitts 

studie  

Svar från 321 dvs 

75% 

svarsfrekvens. 

Etiskt godkänd 

Generaliserbar  

Klinisk relevans 

 

Vårdpersonalen 

-Dålig kunskap och 

erfarenhet om 

FGM, kulturella 

bakgrund 

- få hade kunskap 

om lagar och 

protokoll.  

-ignorerade 

problemet, 

diskuterade det 

aldrig 

-Bäst kunskap hade 

BM, barnläkare och 

socialarbetare.  

Inkluderad 

11 poäng 

Hög 

MEDEL 

kvalitet 

8 Cappon, S 

et al 

Belgien, 

2015 

Midwifery /  Female 

genital mutilation: 

Knowledge, attitude 

and practices of 

Flemish midwives 

Bedöma 

kunskap, attityd 

och 

handläggning 

av FGM hos 

Belgiska BM 

Kvantitativ  

Semi-

strukturerad 

enkät 

40,9% dvs 820st 

svarsfrekvens.  

Stort bortfall, 

bedöms ändå 

vara 

generaliserbart 

Etiskt godkänd 

Klinisk relevans 

 

Barnmorskorna 

-hade starka känslor 

emot FGM, såg det 

som en våldsam 

handling mot 

kvinnor 

-orsaka svåra 

komplikationer, 

-språket bekymmer, 

skapade mycket oro 

-Dålig kunskap om 

lagar och protokoll. 

-Uttryckte en 

önskan om mer 

information  

-ej deras ansvar 

-och praktisk 

träning kring FGM 

Inkluderad  

12 poäng 

HÖG 

kvalitet 

9 Balfour, J 

et al 

Schweiz, 

2016 

BMC Health Services 

Research / 

Interventions for 

healthcare providers to 

improve treatment and 

prevention of female 

genital mutilation: A 

systematic review 

Ta reda på den 

information 

som finns 

förbättrar 

vårdpersonalens 

möjligheter att 

vårda och 

bedömma 

könsstympade 

kvinnor 

Systematic 

litteratur 

granskning 

 Exkluderad 

10 Jimenez-

Ruiz, I et 

Contemporary Nurse / 

Female genital 

Etablera en 

teoretisk 

Modell analys, 

Interventions 

 Exkluderad 



 
 

al 

Spanien, 

2016 

mutilation and 

transcultural nursing: 

adaption of the rising 

sun model 

modell, 

inspirerad av 

Madeleine 

Leininger, för 

att undersöka 

resonemangen 

som förs för att 

tillåta FGM 

studie  

11 Relph, S et 

al 

England, 

2012 

European Journal of 

Obstetrics & 

Gynecology and 

Reproductive Biology/ 

Female genital 

mutilation/cutting: 

Knowledge, attitude 

and training 

professionals in inner 

city London 

Bedöma 

kunskap, attityd 

och praktisk 

träning om 

Kvinnlig 

könsstympning 

hos 

Barnmorskor 

som arbetar där 

könsstympning 

är vanligt 

förekommande 

Kvantitativ enkät 

studie. 

92,9% 

svarsfrekvens. 

Hög 

svarsfrekvens 

Pilotstudie 

genomfördes 

innan. 

Ingen klinisk 

relevans då 

analysen är svag 

Ingen 

dokumentation 

om etiskt 

godkännande 

  

Vårdpersonal 

-Dålig kunskap om 

FGM, traditioner 

och kulturella 

aspekter.  

-Dålig kunskap om 

lagar och  

-etiska dilemman 

kring handläggande 

och vilken 

uppmärksamhet 

som skulle ges 

FGM.  

-Lite utbildning. 

Exluderad  

8 poäng 

Låg 

MEDEL 

kvalitet 

12 Kaplan-

Marcusan, 

A et al 

Spanien, 

2009 

BMC Health Services 

Research/ Perception of 

primary health 

professionals about 

female genital 

mutilation: from 

healthcare to 

intercultural 

competence 

Analysera 

uppfattning, 

kunskapsnivå, 

attityd och 

handläggning 

av FGM hos 

vårdpersonal. 

Tvärsnitts studie 

mellan flera 

yrkesgrupper. 

Kvantitativ studie 

med en själv 

administrerad 

enkät. En 

jämförelse 

gjordes av svars- 

resultaten mellan 

två 

studietillfällen. 

År 2001, 80% 

svarsfrekvens.  

År 2004, 62% 

svarsfrekvens. 

Stort bortfall år 

2004, som ej 

analyserades. 

Svag analys av 

resultatet men 

klinisk relevans  

generaliserbart 

utfall 

Etiskt godkänd  

Vårdpersonal 

-Dålig kunskap om 

lagar och protokoll. 

-De manliga 

vårdgivarna 

generellt ointresse 

för frågan. 

-Den kvinnliga 

personalen var mer 

pålästa och 

intresserade.  

-De önskade också 

mer information och 

utbildning i frågan.  

Inkluderad 

11 poäng 

Hög 

MEDEL 

kvalitet 

 



 
 

Bilaga 3 

Sökning i CINAHL 2019-03-19 

Sökning Sökord och  

kombinationer 

Begräns

ningar 

Limits 

Antal träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda artiklar 

S1 nurse*  427,131     

S2 health 

professional* 

 56,640     

S3 ”health 

professional*” 

 35,598     

S4 ”healthcare 

professional*” 

 12,597     

S5 (MH ”Nurse-

Patient 

Relations”) 

 23,944     

S6 (MH 

”Transcultural 

Nursing”) 

 3,116     

S7 ”interprofessio

nal relations” 

 22,287     

S8 S1orS2orS3 

orS4orS5or 

S6orS7 

 497,147     

S9 (MH ”Job 

Experience”) 

 9,124     

S10 experience*  347,670     

S11 Perception*  129,574     

S12 (MH 

”Perception+”

) 

 71,605     

S13 knowledge  191,396     

S14 (MH ”Nursing 

Knowledge”) 

 10,127     

S15 (MH 

”Attitude+”) 

 374,618     

S16 (MH”Cultural 

Sensitivity”) 

 6,820     

S17 awareness  55,877     

S18 S9orS10orS11  888,254     



 
 

orS12orS13or 

S14orS15or 

S16orS17 

S19 (MH 

”Circumcision 

Female”) 

 1,309     

S20 Female genital 

mutilation 

 766 lästa titlar    

S21 female genital 

cutting 

 198 lästa titlar    

S22 migrant  6,809     

S23 S19orS20or 

S21orS22 

 8,204     

S24 S8andS18and 

S23 

 440     

S25 S8andS18and 

S23 

Date 10 

år 

English, 

Peer 

reviewe

d 

303 Samtliga 

abstrakts 

lästa 

7 7 5 

 

MH= Ämnesord       +=explode       *=trunkering      “=Frassökning



 
 

Bilaga 4 
Sökning i PubMed 2019-03-29 

Sökning Sökord och 

kombinationer 

Begräns

ningar 

limits 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

#1 female genital 

mutilation 

 3453     

#2 ”female 

circumcision”  

 1479     

#3 ”Circumcision, 

Female” (Mesh) 

 1241     

#4 experience*  981333     

#5 Knowledge  697870     

#6 Awareness  140005     

#7 ”Perception” 

(Mesh) 

 

 407306     

#8 ”Attitude of 

Health 

Personnel”(Mesh) 

 149941     

#9 “cultural 

sensitivity” 

 986     

#10 “healthcare 

professionals” 

 16840     

#11 Nurse*  392659     

#12  “health 

professionals*” 

 42069     

#13 “Nurse-Patient 

Relations”(Mesh) 

 34542     

#14 “Transcultural 

Nursing”(Mesh) 

 3326     

#15 “Interpersonal 

Relations”(Mesh) 

 311438     

#16 (1or2or3) and 

(4or5or6or7or8 

or9) 

 and 

(10or11or12or13 

or14or15) 

Date 10 

years 

English 

(3453) 

and 

(2434389) 

And 

(689577) 

= 113 

Läst 

samtliga 

abstrakt 

5 5 4 

 

*= Trunkering     “= Frassökning      Mesh= Ämnesord 


