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ABSTRACT
About 130 million women all over the world have undergone female genital mutilation
and two million risk to undergo this procedure every year. The tradition is mostly
practised in 26 African countries. Because of the immigration from these countries the
procedure is common even in the Western world. The aim of this literature study was to
describe the medical complications of female genitale mutilation and the problems this
women meet in the Western world health care. Health care workers more often meet
genital mutilated women and questions concerning genital mutilation. Four questions
were framed. The scientific articles were searched in international databases and the
analyse consists of the comparison between the questions framed and the articles. The
result showed that the women felt that the health care workers were insensitive and that
the knowledge about female genital mutilation were defective. With better knowledge
could the complications be reduced. The cultures that practice female genital mutilation
sees the procedure as an necessary part of life. An uncircumcised women could be
forced to live her life outside the society. This custom have deep roots and a socio-
economic value. This could be some of the reasons why female mutilation is still
happening.

Keywords: complications, female genital mutilation - knowledge, traditional practices,
treat
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INLEDNING
Det sker en stor invandring till västvärlden idag och sjukvården möter allt fler

könsstympade kvinnor som främst kommer från nordöstra Afrika. Under femte

terminen på sjuksköterskeprogrammet valde författarna att göra en praktikperiod på

Fistula sjukhuset i Addis Abeba, Etiopien. På sjukhuset opererades kvinnor som led av

inkontinens p.g.a. fistlar och de var alla könsstympade. Ett besök gjordes även på en

avdelning på FN`s kontor, Inter Africa Committee on traditional practices affecting the

health of women and children (IAC). Det är en internationell och regional organisation

som arbetar mot bland annat kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning är en gammal kultur och sedvänja som går långt bak i tiden,

ända till Egyptens mumier. Sett ur ett socioekonomiskt perspektiv vilket innebär att

kroppen ses som socialt och ekonomiskt kapital är kvinnlig könsstympning en del av

socialisationen där kvinnans accepterande sker genom äktenskap och barnafödande. Om

kvinnan inte genomgår detta ingrepp riskerar hon att bli utstött ur samhället. Kvinnlig

könsstympning praktiseras bland människor med olika religioner som t.ex. kristna, judar

och muslimer (1).

Vid mötet med en könsstympad kvinna bör sjuksköterskan ha kunskaper och riktlinjer

inför hur ett bemötande skall gå till (2). Litteraturgenomgången visar att den

västerländska sjuksköterskan vet lite eller inget alls om vilken omvårdnad en

könsstympad kvinna behöver, det är därför betydelsefullt att kunskapen blir bättre.

Sjuksköterskan har en stor roll i omvårdnadsarbetet på grund av den nära kontakten med

både den könsstympade kvinnan och hennes familj. Sjuksköterskan måste förstå hur

komplicerad kvinnlig könsstympning är samt hur många känslor som frågor runt

kvinnlig könsstympning ofta väcker (3).

Den här uppsatsen vill ge läsaren en bredare inblick i vad kvinnlig könsstympning

innebär samt medicinska komplikationer och de problem som möter den könsstympade

kvinnan vid mötet med västerländsk sjukvård. För att ge en helhetsbild av den

könsstympade kvinnan belyser uppsatsen även olika myter samt religiöst,

socioekonomiskt och kulturellt perspektiv i samband med kvinnlig könsstympning.
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BAKGRUND
Det går inte längre att se kvinnlig könsstympning som något som existerar i andra delar

av världen. Varje år genomgår minst två miljoner flickor ingreppet vilket ofta görs

under mycket primitiva förhållanden och utan bedövning. I dag uppskattas att ca 130

miljoner av världens flickor och kvinnor är könsstympade. För att kunna bemöta den

könsstympade kvinnan måste det finnas kunskap om och förståelse för de frågor som

omger kvinnlig könsstympning såsom kultur, tradition, hur och varför ingreppet

genomförs, samt vilken roll könsstympningen har i kvinnans sociala sammanhang.

Olika undersökningar visar att vårdpersonal som kommer i nära kontakt med den

könsstympade kvinnan uttrycker ett behov av ökad kunskap (4,5). Med kunskap om de

olika formerna och svårighetsgraderna av ingreppet och dess komplikationer kan

sjuksköterskan underlätta mötet. Detta kan i sin tur leda till ökad förståelse och tillit

mellan sjuksköterskan och den könsstympade kvinnan samt hennes familj (3).

Centrala definitioner
Med kvinnlig könsstympning avses att med ett vasst föremål skära bort hela eller delar

av de kvinnliga yttre könsorganen. Ingreppet förekommer i olika former och

svårhetsgrader (6). Före år 1990 användes termen kvinnlig omskärelse, female

circumcision, men det är nu allmänt etablerat att benämna kvinnlig könsstympning med,

female genital mutilation (FGM). Vid en FGM-konferens, Inter Africa Committee, 1990

i Addis Abeba, beslutades att FGM fortsättningsvis skall användas som term för denna

sedvänja. Avsikten är att separera de ingrepp som utförs på kvinnor från den manliga

omskärelsen. Begreppet FGM är även användbart för att skapa opinion i syfte att

eliminera sedvänjan samt den syn som motiverar ingreppet (7). Termen könsstympning

tycks vara självklar eftersom ingreppet är av stympande karaktär. Ordet omskärelse ger

en felaktig bild (8).

I uppsatsen kommer FGM, kvinnlig könsstympning, ingreppet samt sedvänjan att

användas. De olika begreppen passar in på varierande områden, då FGM är den

vedertagna benämningen utifrån ett internationellt perspektiv, emedan det i nationella

sammanhang kan det vara lämpligt att använda begreppet kvinnlig könsstympning.
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Inom det medicinska området används ingreppet som term. Ordet sedvänjan kan kännas

bättre i ett kulturellt perspektiv eftersom det handlar om seder och bruk och i detta

samanhang inte ses som ett stympande ingrepp.I uppsatsen används begreppet

sjuksköterskan med detta avses även barnmorskan, vilket författarna anser relevant

eftersom barnmorskan har en grundutbildning som sjuksköterska. När begreppet

vårdpersonal används omfattar det även andra yrkesgrupper inom vård och omsorg. I

uppsatsen benämns sjuksköterskan och den könsstympade kvinnan symboliskt i singular

med undantag för undersökningar som redovisas och där fler kvinnor deltagit.

Historisk grund för FGM
Forskare har inte med säkerhet kunnat fastställa var kvinnlig könsstympning

härstammar ifrån men Egypten är ofta den plats som refereras till som den kvinnliga

könsstympningens ursprung. Väggmålningar har upptäckts i Egypten som detaljerat

visar hur könsstympning utförs redan 1 000 år f Kr. Vid undersökningar av egyptiska

gravar har det förekommit att kvinnliga mumier varit könsstympade. I det antika

Egypten kunde inte kvinnor gå i moské, gifta sig eller ärva egendom om de inte var

könsstympade (9). En vanlig bild av FGM är att det är en afrikansk sedvänja eller ett

afrikanskt kulturellt uttryck som används i patriarkala samhällen för att undertrycka

kvinnors sexualitet. Även om FGM i dag mest förekommer i ett bälte från öst till väst

över den afrikanska kontinenten är praktiserandet av FGM inte på något sätt okänt i

andra delar av världen (1). Female genitale mutilation har tillämpats av urbefolkningen i

Australien och i vissa indianska grupper i Latinamerika (10).

Kvinnan och kvinnans sexualitet har i alla tider blivit undertryckt på många varierande

sätt i stora delar av världen. Kvinnliga slavar i antikens Rom fick en eller flera ringar

fastsatta runt blygdläpparna för att bevara kvinnlig kyskhet och för att förhindra

graviditet. Kyskhetsbälte kom till Europa på 1200-talet med hjälp av korstågen (3).

Ända fram till mitten av 1920-talet fanns det en medicinsk förening i USA som erbjöd

träning för medicinare i att utföra både klitoridektomi och infibulation, vilket troddes

bota åkommor som epilepsi, galenskap, nymfomani och masturbation (11).
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Exempel på klassificering vid FGM
Det finns flera former av ingrepp som faller under termen FGM. Det finns dock ingen

helt enhetligt indelning i litteraturen. Världshälsoorganisationen (WHO) har valt att dela

in FGM i fyra olika klassifikationer. Den första innebär att förhuden på klitoris tas bort

och ibland även delar av eller hela klitoris. Detta är det minst omfattande ingreppet av

de fyra klassifikationerna. Den andra klassifikationen kännetecknas av att delar av eller

hela klitoris avlägsnas samt de inre blygdläpparna. Ibland kan även avlägsnande av

delar eller hela de yttre blygdläpparna förekomma. Den tredje klassifikationen innebär

att klitoris och de inre blygdläpparna avlägsnas samt delar av de yttre blygdläpparna.

Därefter sys vaginan ihop (infibulation) och endast ett litet hål ner mot anus lämnas

kvar där urin och menstruationsblod kan passera och där samlag skall genomföras. Den

fjärde klassifikationen innehåller alla övriga former av ingrepp mot kvinnans underliv

som kan förekomma, t ex. piercing, brännmärkning eller skrapning av klitoris eller

blygdläpparna (1).

Första och andra klassifikationen utgörs av ungefär 80 procent av alla könsstympningar

(12). Cirka 15 procent av alla kvinnor som genomgår FGM blir utsatta för det mest

omfattande ingreppet, den tredje formen, även kallad infibulation eller faraonisk

könsstympning (13).

Lagstiftning
År 1982 kom det en lag som i Sverige som förbjuder alla former av FGM och

återstängning av vaginan (14). Trots detta riskerar ändå flera tusen flickor i Sverige

årligen att bli könsstympade (6). Om socialtjänsten får in en anmälan där misstanke om

att könsstympning föreligger ska familjen i första hand informeras om Sveriges syn på

FGM och att förbud föreligger enligt svensk lag. Socialnämnden anser att om det inte

finns något sätt att skydda en flicka mot FGM så bör lagen om vård av ungdom (LVU)

kunna tillämpas tills faran bedöms vara över för flickan (15).



5

SOSFS (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU innefattar:

2§. Vård skall beslutas om det på grund av misshandel, otillbörligt

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet

finns en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling skadas.

Enligt FN:s barnkonvention artikel 24, 3§ ska alla länder och stater som antagit

konventionen vidtaga alla effektiva och lämpliga åtgärder för att avskaffa traditionella

sedvänjor som kan vara skadliga för barns hälsa och enligt ett av konventionens

förarbeten så är FGM en sådan. Barn ska också ha rätt till ett fullvärdigt människoliv,

egna rättigheter och integritet (5).

SOSFS (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor innefattar:

1§ Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller

åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får

inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte.

2§ första stycket. Den som bryter mot 1§ döms till fängelse i högst fyra år.

2§ andra stycket. Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i

annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende skall det bedömas

som grovt. För grovt brott döms till fängelse, lägst två och högst tio år.

2§ tredje stycket. För försök, förberedelse och stämpling samt

underlåtenhet att avslöja brott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Personer som medverkat vid ingreppet men inte själv utfört könsstympningen kan

straffas. Enligt proposition 1981/82:172 är bakgrunden till lagen (1982:316) mot

kvinnlig könsstympning att FGM inte är förenlig med vårt sätt att se på individens rätt

till kroppslig integritet och kvinnans rätt att bestämma över sig själv, att leva sitt liv

utifrån egna förutsättningar och behov. Det påpekas att kampen mot FGM förs p.g.a. två

skäl. Dels att det är en inhuman kroppskränkning av individerna och dels att det utgör
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ett förnekande av kvinnors rätt och möjlighet att vara självständiga (5). Enligt

proposition 1998/99:70 är FGM inte förenlig med målsättningar om kvinnlig frigörelse

och jämställdhet. Trots att FGM är förbjudet i Sverige förekommer denna sedvänja även

här. Människor som invandrat till Sverige och en gång vill återvända till hemlandet låter

ofta normerna från hemlandet råda. Det finns en risk att könsstympningar utförs under

semestrar i hemlandet eller i länder där könsstympning är tillåten, det visar erfarenheter

från t.ex. Frankrike, Storbritannien och Danmark (16).

Medicinska komplikationer till följd av FGM
Komplikationerna vid FGM är många och beror på vilken klassifikation av FGM samt

under vilka former ingreppet utförs (2). Komplikationerna kan orsakas av själva

ingreppet men också som en följd av att den könsstympade kvinnan föder vaginalt.

Primära komplikationer (Tabell 1) kan vara blödning, chock, infektion, urinretention

samt skador på kringliggande vävnad (17). Sekundära komplikationer (Tabell 1) kan

t.ex. vara för trång passage för blod, urin och samlag samt att det inte går att genomföra

en gynekologisk undersökning. Även dysmenorrè (smärtsamma menstruationer),

heamatocolpos (ansamling av menstruationsblod i kvinnans slida på grund av frånvaro

av naturlig vaginal öppning), urinvägsinfektioner, infertilitet, dysparenuia (smärtsamma

samlag) samt problem att föda vaginalt förekommer (2).

Tabell 1. Komplikationer till följd av FGM.

Primära komplikationer                                                Sekundära komplikationer

 Blödning Dysmenorrè
 Chock Problem att föda vaginalt
 Infektion Heamatocolpos
 Urinretention Trång passage för blod och urin
 Skador på kringliggande vävnad Gynekologisk undersökning ej

genomförbar
Urinvägsinfektioner
Infertilitet
Dysparenuia
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med uppsatsen var att beskriva könsstympningens medicinska komplikationer

samt de problem som möter den könsstympade kvinnan i mötet med västerländsk hälso-

och sjukvård med stöd av följande frågeställningar.

Hur genomförs FGM och varför praktiseras denna sedvänja och hur upplever den

könsstympade kvinnan mötet med västerländsk sjukvård? Vilka medicinska

komplikationer riskerar en kvinna som blivit könsstympad att drabbas av?, samt

betydelsen av sjuksköterskans kunskap om FGM vid mötet med den könsstympade

kvinnan?

METOD
Metoden för datainsamlingen var litteraturstudier. Syftet med en litteraturstudie var att

sammanställa den vetenskapliga litteratur som fanns inom ett specifikt problemområde.

Litteratursökning kan huvudsakligen ske genom följande tre sökmetoder; datorbaserad

sökning, manuell sökning och konsultation (18).

Litteratursökning
Artiklar oavsett årtal söktes på Högskolan Trollhättan Uddevalla och Vänersborgs

(HTU) egen databas, SOFIA inom området omvårdnad. Här användes inga limits

eftersom det då inte gav några träffar. Sökordet som här användes var kvinnlig

könsstympning vilket gav 124 träffar. De funna artiklarna hade ett brett innehåll,

ingreppet, definitioner, medicinska komplikationer, religion samt mötet med svensk

sjukvård, varför ytterligare sökord inte ansågs nödvändiga. De artiklar som hittades var

inte vetenskapliga men ansågs relevanta, fem artiklar som bäst svarade mot

frågeställningarna valdes ut. De som inte användes hade liknande innehåll men tillförde

inget nytt.
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Manuell artikelsökning inom omvårdnad genomfördes på HTU:s bibliotek i

Vänersborg. Vi fann 15 artiklar som vi ansåg svarade mot frågeställningarna och dessa

eftersändes. Av dessa ansågs 7 relevanta för uppsatsen då de lästes igenom, resterande

valdes bort på grund av att de inte uppfyllde urvalskriterierna nedan. På HTU:s

bibliotek beställde även avhandlingar och böcker som ansågs relevanta utifrån

frågeställningarna. På Socialstyrelsens hemsida på Internet hittades användbar

information som svarade upp till delar av frågeställningarna datum för sökningen var

02-04-22. Det beställdes även en rapport från Nordiska Hälsovårdshögskolans bibliotek

som gjorts på uppdrag av Invandrarförvaltningen i Göteborg, Socialstyrelsen och

Folkhälsoinstitutet i Stockholm, vilken ansågs relevant utifrån de aktuella

frågeställningar.

Artiklar söktes på biblioteket HTU samt Uddevalla sjukhusbibliotek via databaserna

Cinahl, PubMed och Spriline inom medicin och omvårdnad. Antalet träffar var 171

stycken på Cinahl, 72 stycken på PubMed och 15 stycken på Spriline. Eftersom flera av

artiklarna hade ett brett innehåll som innefattade t.ex. mötet med västerländsk sjukvård,

sjuksköterskans kunskaps behov vid mötet med den könsstympade kvinnan, bemötande,

komplikationer, kultur och traditioner så svarade de upp till frågeställningarna och nya

sökord ansågs därför onödigt. Utifrån funna referenser i artiklarna beställdes ytterligare

relevant litteratur.

På FN:s kontor, IAC, i Addis Abeba erhölls material om FGM. Efter genomgången av

materialet visade det sig att det inte kunde användas i uppsatsen på grund av att det var

allmänt informationsmaterial och inte svarade mot frågeställningarna.
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Urvalskriterier
Artiklar och litteratur som användes i arbetet handlade om hur FGM genomförs, varför

denna sedvänja praktiseras, hur den könsstympade kvinnan upplever mötet med

västerländsk sjukvård, medicinska komplikationer samt betydelsen av sjuksköterskans

kunskap om FGM användes i arbetet.

De artiklar som valdes bort handlade mestadels om arbetet mot FGM och attityder

gentemot FGM bland olika grupper av människor. Som material användes även

avhandlingar, rapporter och böcker. Efter ytterligare genomgång av de valda artiklarna

sorterades ytterligare ett antal bort eftersom de inte gav tillfredställande svar på

frågeställningarna.

Analys
Allt utvalt material samt utvalda artiklar lästes igenom enskilt av författarna. Materialet

lästes flera gånger i sin helhet och samtliga författare antecknade stödord som relaterade

till frågeställningarna. Stödord som svarade mot frågeställningarna markerades i

artiklarna med hjälp av understrykningspenna. Författarnas antecknade stödord

jämfördes detta för att se om något förbisetts och om innehållet i artiklarna uppfattats

och tolkats lika av samtliga, under detta moment var det viktigt att gå tillbaka till

ursprungsmaterialet för att undvika feltolkningar. Författarna bearbetade sedan

understrykningarna och stödorden, dessa jämfördes och placerades in i huvudkategorier

såsom fakta om FGM, orsaker, könsstympade kvinnan, mötet med västerländsk

sjukvård, medicinska komplikationer samt sjuksköterskans kunskap om FGM. Därefter

lästes ursprungsmaterialet återigen igenom i sin helhet detta för att undvika

feltolkningar (19).

För att få ett större djup i uppsatsen delades huvudkategorierna upp i flera underrubriker

tex. utbredning, myter, ingreppet, komplikationer, mötet med västerländsk sjukvård

även olika perspektiv blev synbara. Dessa underrubriker gav en allomfattande belysning

av frågeställningarna. Underrubrikerna bearbetades för att i textmassan söka efter

sammanhang, detta för att få en struktur i uppsatsen och ej få lösrykta meningar (19).
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De olika underrubrikernas innebörd tolkades och en återgång till ursprungsmaterialets

understrykningar samt stödord var nödvändigt för att undvika feltolkningar. Ytterligare

en sortering gjordes och det som då sorterades bort som ansågs vara upprepningar,

annorlunda uttryck men av olika författare. Efter denna strukturering återgick

författarna återigen och jämförde det framkoma resultatet med hela ursprungsmaterialet

(19).

Sökord: treat, complications, female genital mutilation - knowledge, traditional

practices.

Bemötande, komplikationer, kvinnlig könsstympning - kunskap, traditioner.

RESULTAT

Utbredning
Kvinnlig könsstympning drabbar flickor och kvinnor runt om i värden. Detta ingrepp

har inga nationella gränser och varierar i uttryck och grad (1). Hundratals folkslag med

skiftande kulturer utför kvinnlig könsstympning. I vissa länder omfattar traditionen alla

flickor och kvinnor, i andra länder utförs sedvänjan endast inom vissa etniska grupper

(9). I Sverige finns det idag ca 30 000 kvinnor som kommer från områden där FGM är

vanligt förekommande. Ungefär 12 000 av dessa kvinnor är mellan 0-20 år vilket är

riskzonen för könsstympning. Vissa familjer invandrar dock till Sverige från sina länder

p.g.a. FGM i hopp om att få hjälp med sitt ställningstagande av svensk lagstiftning (4).

Förekomsten av FGM i olika länder varierar från 5 procent i Uganda till 98 procent i

Somalia (20). De flesta av dessa kvinnor lever i 26 olika afrikanska länder, några i

Asien (13). Mer än 80 procent av kvinnorna som genomgår infibulation (Tabell 2)

kommer från Sudan, Eritrea, Somalia och delar av Etiopien, Djibouti och Sierra Leone

(11).
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Tabell 2. Utbredning av infibulation i Afrika

>80%

Delar av Etiopien Sierra Leone
Djibouti Somalia
Eritrea Sudan

I Mali, Burkina Faso, Tchad, Elfenbenskusten, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea,

Liberia, Togo, Benin, Centralafrika, Kenya, Nigeria, Senegal och Egypten har 50-80

procent av kvinnorna genomgått FGM. I Kamerun, Mauretanien, Ghana, Niger,

Tanzania, Uganda, Kongo, Zaire, Libyen, Yemen, Oman och Saudi Arabien har mindre

än 50 procent av kvinnorna genomgått FGM, Tabell 3 (11). På grund av invandringen

till västvärlden ökar antalet könsstympade kvinnor i Europa, Canada, Australien och

USA (13).

Tabell 3. Utbredning av FGM i Afrika

50-80 %                                                     < 50%

Mali Kamerun
Burkina Faso Mauretanien
Tchad Ghana
Elfenbenskusten Niger
Gambia Tanzania
Guinea-Bissau Uganda
Guinea Kongo
Liberia Zaire
Togo Libyen
Benin Yemen
Centralafrika Oman
Kenya Saudi Arabien
Nigeria
Senegal
Egypten
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Myter
Skäl som anges till kvinnlig könsstympning är enligt västerländskt synsätt baserat på

myter. En förklaring från Västafrika är att både det manliga och kvinnliga könet finns

representerat hos barnet när det föds och att människan är androgyn vid födseln.

Förhuden representerar det kvinnliga hos pojken och klitoris det manliga hos flickan.

För att markera barnets kön skärs förhuden respektive klitoris bort på barnet. I vissa

delar av Etiopien tror invånarna att klitoris skall växa och bli en penis (5,21). Bland

folkgrupper i Kenya, Sudan, Mali och Nigeria uppfattas klitoris som ett ont, hotfullt och

aggressivt organ som orsakar manlig impotens samt är giftig och dödar barnet vid

förlossningen (21). Även Bambarfolket i Mali tror att klitoris är giftig. Om mannens

penis kommer i kontakt med klitoris under samlaget riskerade mannen att dö (9). På

vissa håll finns en tro att könsstympningen tjänar som ett skydd mot våldtäkt av

aggressiva män. Ibland uttalas att kvinnor som inte genomgått könsstympning inte kan

koncentrera sig på sina uppgifter som hustru och moder, och att de inte heller kan hålla

tankarna borta på andra män (1). Bland vissa grupper ses den icke könsstympade

kvinnan som prostituerad och hennes barn får märka av en särskiljning. I vissa delar av

Afrika kan – son of an uncircumcised woman, vara en grov förolämpning (22).

Kulturellt perspektiv
Att finna förklaringar till FGM i djupt rotade traditioner är ofta mycket svårt för

människor från länder där inte FGM praktiseras. I dessa länder finns det inte någon

naturlig förståelse för kvinnlig könsstympning (11). Eftersom FGM bygger på

långvariga traditioner (23) är det av vikt att sjuksköterskan förstår de olika sederna och

traditionerna som omringar FGM (24). Om kunskapen finns kan mötet med den

könsstympade kvinnan ske med respekt även om beslutet om könsstympning inte

överensstämmer med sjuksköterskans egen uppfattning och övertygelse (25). Många av

de människor som försvarar denna tradition och sedvänja har inte tillgång till kunskap

om kroppen/hälsan och inte heller till moderna informationskanaler. I takt med ökad

kunskap om och förståelse för denna gamla tradition kan dock attityderna förändras

(11).
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De huvudsakliga skäl som anges för utövandet varierar med befolkning och

bosättningsplats. Vanligt är att ingreppet ses som en nödvändig och naturlig del av livet

(11). Uppfattningen om att FGM är en kulturellt betingad tradition är också vanlig. I

många av de samhällen där FGM praktiseras har uråldriga traditioner ett starkt fäste och

utförandet är en oskriven lag, en tradition som skall följas utan ifrågasättande. De tabu

som finns runt traditionen tillåter inga raka och öppna diskussioner. Det vanskliga med

detta perspektiv är att kulturen ses som något statiskt och oföränderligt. Detta kan i sin

tur leda till att man inte uppmärksammar det motstånd som finns hos vissa delar av

befolkningen i de länder som praktiserar FGM (1,2,13).

En kvinna med högre utbildning är även hon offer för gamla traditioner. Hon lever i två

världar, den traditionella och den moderna. Det är inte vanligt att den könsstympade

kvinnan själv talar negativt om FGM. Kvinnan som känner till den demokratiska

världen vilken representeras av västvärlden, behöver ändå traditionella strukturer,

normer och lagar att leva efter vilka erbjuder psykologisk säkerhet. Detta kan bli

påtagligt när den könsstympade kvinnan invandrar till västvärlden. Där skall hon leva i

ett samhälle med en annan syn på kvinnan och sexualitet. Detta upplevs ofta som

förvirrande och många av kvinnorna genomlider en identitetskris där de ifrågasätter sin

identitet som kvinna, vilken i hemlandet varit självklar (22).

Socioekonomiskt perspektiv
Female genitale mutilation är av vikt för kvinnans identitet. Hos vissa grupper innebär

könsstympningen att flickan tar steget över till rollen som kvinna. Hon blir erkänd av de

äldre kvinnorna och tas upp i deras gemenskap. Traditionen är som en

sammansvetsande länk som bildar gemenskap och tillhörighet bland

gruppmedlemmarna (26).

Föräldrar är ofta omedvetna om riskerna för fysiska komplikationer och psykiskt

lidande som FGM kan orsaka deras döttrar (27). Könsstympningen utförs för att skydda

döttrarnas framtid och försäkra sig om att deras barn blir delaktiga i det samhället man

lever i (26).
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Det förekommer att en kvinna som inte genomgått FGM är otänkbar som gemål

eftersom det inte anses att hon kan fullfölja sina plikter som hustru. Plikterna är som

tidigare nämnts i första hand att förse mannen med avkommor och hon har därför inget

socialt värde (21). Kenyas president Jomo Kenyatta skrev i sin bok, Facing Mount

Kenya 1962, att ingen kenyansk man någonsin skulle överväga att gifta sig med en icke

könsstympad kvinna eftersom det ansågs att dessa kvinnor levde ett promiskuöst liv (5).

I vissa kulturer tillämpas infibulation på grund av den betydelse som läggs vid oskuld

och kyskhet. Den blivande brudens underliv inspekteras innan brudpriset betalas, detta

för att den tilltänkte köparen skall försäkras om att hans blivande fru är en ren oskuld.

Fäderna går miste om brudpriset om det inte kan bevisas att kvinnan är oskuld och

infibulationen garanterar här en synbar oskuld (5). Utan kvinnlig könsstympning kan

inte kvinnan bli gift och om hon inte är gift har hon ingen status i samhället. Kroppen

blir därför hennes sociala och ekonomiska kapital (11).

Ett religiöst perspektiv
Religionen används i vissa delar av Afrika som ett sätt att legitimera FGM (22). Islam

anses ofta vara en anledning till kvinnlig könsstympning men FGM utförs även bland

kristna, judar och utövare av traditionella religioner (28). När islam anges som skäl för

kvinnlig könsstympning kan okunskapen bli tydlig eftersom Mohammeds egna fruar

och döttrar inte var könsstympade. Det står ingenting skrivet om kvinnlig

könsstympning i Koranen, trots detta kan islam användas för att rättfärdiga ingreppet. I

Sunna, Mohammeds ord nedskrivna i en mindre bok, finns däremot uttalanden som

skulle kunna relateras till kvinnlig könsstympning, when you perform excision do not

exhaust, fore this is good for the woman and liked by husband (28 s 36). Tolkningen av

texterna varierar och många religiösa ledare förespråkar könsstympning. Kvinnlig

könsstympning förekommer inte i Saudi Arabien vilket ofta anses som huvudplatsen för

islam (22,29). Mohammed deklarerade också att inget som var farligt eller orsakade

människor smärta fick genomföras. Ett exempel är fastan under Ramadan vilken betyder

mycket för en rättrogen muslim, trots detta accepterade islamsk rätt undantag för dem

som var gravida eller sjuka (10).
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Majoriteten av de muslimska kvinnorna i länder där FGM praktiseras är analfabeter och

detta medför att de blir helt beroende av källorna till kunskap som finns i närsamhället.

Kvinnorna inleds i tron att islam och koranen anger att kvinnlig könsstympning är

nödvändigt inom religionen (22,29).

Ingreppet
Cirka 95 procent av alla kvinnor som blivit utsatta för FGM är mellan en dag gamla och

upp till 16 år när ingreppet utförs (22). Det vanligaste är att könsstympning sker då

flickan är mellan 4-14 år (1). Åldern varierar mellan olika länder, men också inom

länderna kan åldrarna variera. Bland vissa judiska grupper i Etiopien och nomaderna i

Sudan genomförs ingreppet när flickebarnet är några dagar gammalt och i Egypten samt

många länder i centrala Afrika är flickan runt sju år gammal (3). Det är ofta en äldre

kvinna (3) eller traditionell barnmorska som vanligtvis är närvarande vid förlossningar i

byn och som är utsedd till att utföra ingreppet. Dessa har oftast hög status och position i

samhället och de lever väl på inkomsten könsstympningen inbringar. Men det

förekommer även att utbildad hälso- och sjukvårdspersonal utför ingreppet (22).

Ingreppet går ofta till så att flickan kläds av naken och läggs ner på en säng eller på

golvet, ibland även sittande på en låg stol. Hon hålls fast av flera kvinnliga släktingar

(22). När vaginan skall sys igen lämnas ett litet hål kvar ner mot anus. Ett föremål sticks

in i hålet så att det inte skall läkas ihop så att en passage för urin och menstruationsblod

kan bibehållas. Föremålen kan bestå av tändstickor eller pinnar. Vid själva stängningen

av vaginan används, tandpetare, taggar eller klister, gjorda av ägg och socker (21).

Ingreppet tar ca 15-20 minuter beroende på hur mycket flickan kämpar emot och vilken

typ av FGM som utförs samt skickligheten hos den som utför ingreppet. Efter ingreppet

binds flickan från bäckenet ner till fötterna, för att påskynda läkning (22). I vissa byar är

det tradition att flickan efter ingreppet skall gå genom byn för att demonstrera att hon

har genomgått FGM och ibland blir hon även tvingad att dansa eller till och med ha

samlag med flera olika män (21).
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När kvinnan som är infibulerad skall ha sitt första samlag skall mannen försöka tränga

sin penis igenom den lilla öppningen. Detta kan ofta ta dagar, veckor eller kanske

månader. Om det misslyckas kan mannen försöka använda sina fingrar för att sprätta

upp vaginan. Misslyckas även detta kan han försöka med en kniv, rakblad eller syra

(21). Ibland kommer den traditionella barnmorskan och tar mått på mannens penis för

att kunna göra en passande öppning på kvinnan. När den infibulerade kvinnan skall föda

barn måste hon öppnas helt, så kallad deinfibulation. Efter att barnet var fött kan det

hända att hon skall sys ihop igen, så kallad reinfibulation. Detta ingrepp upprepas varje

gång kvinnan skall föda barn (21).

Mötet med västerländsk sjukvård
Kunskap om den kvinnliga könsstympningens bakgrund, innebörd och dess

konsekvenser är en förutsättning för en verksam prevention, bemötande och förståelse

för kvinnor och flickor som blivit könsstympade (1). Vid mötet med den könsstympade

kvinnan är det vanligt att många olika professioner behöver samarbeta för att nå ett bra

resultat (17). Det krävs speciella kunskaper för att kunna ge en kvinna med FGM ett bra

bemötande och specifik omvårdnad. Mötet med den könsstympade kvinnan kan

innefatta att hon behöver få hjälp på sjukhuset och att familjen behöver få kunskap om

vilken service som finns att få i kommunen. I vissa situationer kan utbildning och

information vara till god hjälp (3). Mötet underlättas om sjuksköterskan kan visa

förståelse och empati samt ge kvinnan god omvårdnad trots att sjuksköterskan själv inte

accepterar FGM (24).

Det är av vikt att sjuksköterskan försäkrar sig om att den könsstympade kvinnan känner

sig trygg samt använder varma undersökningsredskap för att om möjligt minska

smärtan. Kvinnans integritet skall bevaras och detta är inte möjligt om hon blir

exponerad därför skall sjuksköterskan vara noga med att skyla hennes underliv. Om det

är möjligt skall den könsstympade kvinnan bli undersökt av en kvinna. Om inte detta

genomförs på rätt sätt riskerar kvinnan att bli utstött ur sitt samhälle på grund av att

någon annan man än hennes make fått se hennes underliv (24).
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I USA har få läkare och sjuksköterskor någon erfarenhet eller kunskap om kvinnor som

genomgått FGM och detta skapar problem vid mötet med den könsstympade kvinnan

(29). En kvinna med FGM har speciella behov av omvårdad, speciellt under graviditet,

förlossning samt tiden efter förlossning, detta för att minska risken för sjukliga tillstånd

och dödlighet (12). Infibulationen orsakar ofta problem såsom smärtsamma

förlossningar och ett långdraget förlossningsarbete vilket i sin tur kan leda till att barnet

är dödfött (22). Det är även vanligt att en kvinna med FGM får för tidigt födda barn

vilket senare ökar risken för dödlig utgång hos barnet (17). Att barnet förvärvar

hjärnskador vid förlossningen är mer förekommande om mamman är könsstympad (2).

Den västerländska sjuksköterskan kommer allt oftare i kontakt med svåra etiska och

vårdtekniska problem vid mötet med den könsstympade kvinnan. Två skilda kulturer

med olika syn på både kvinnor och sexualitet är en del av problemen. Sjuksköterskan

kommer även i kontakt med flera olika komplikationer som en kvinna med FGM

riskerar att drabbas av under graviditeten. Till exempel hotande missfall, blödningar

eller andra sjukdomssymtom och situationen förvärras ytterligare av att en akut

gynekologisk undersökning oftast inte är genomförbar (30). Därför är det inom

obstetriken viktigt att sjuksköterskan inte bara känner till den medicinska delen utan

också förstår den etiska och den sociala orsaken till varför FGM utförs (3). Okunskapen

kan annars leda till att den könsstympade kvinnan känner sig missförstådd, viket bidrar

till en ökad känsla av osäkerhet och rädsla (29).

I en studie gjord på 432 somaliska kvinnor som fött barn i Canada (Tabell 4) upplevdes

mötet med västerländsk sjukvård som hård och oförstående. De väntade oftast till 20:e

veckan innan de uppsökte mödravården. Trettiotre procent berättade att läkaren inte

försökte skyla dem under undersökning och förlossningen, även när detta var möjligt,

och hälften upplevde att läkaren inte kunde ge dem tillfredsställande vård (13).

Kvinnorna i undersökningen hade inte heller någon bra erfarenhet av omvårdnaden, 83

% av kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna uppfattade dem som lata, 40 % av

kvinnorna tyckte att sjuksköterskorna nonchalerade deras postoperativa smärta (13).
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En kvinna som genomgått FGM är vanligtvis uppfostrad att inte visa smärta därför att

detta är skamligt (24). Med kunskap om detta kan sjuksköterskan vara observant på

varje tecken på smärta hos den könsstympade kvinnan. Över hälften av kvinnorna i

undersökningen berättade att de inte fick någon smärtlindring postoperativt (13).

Kvinnorna uttryckte stor oro över den okänslighet gentemot deras FGM som de mötte i

sjukvården. Så många som 74 % av kvinnorna fick höra sårande uttalanden av

personalen samt höra läkarens kommentar när han såg deras underliv. Över tre

fjärdedelar delar av kvinnorna kände att de blev bemötta med avsky och hälften

upplevde att det inte fanns någon respekt för deras kultur. Många fick utstå att läkarens

kollega kom och tittade medan en del blev tillfrågade om en läkarkollega fick komma

och titta (13).

Tabell 4. Kvinnor med FGM och deras upplevelser av mötet med västerländsk sjukvård

(n=432)*

Somaliska kvinnor som fött barn i Canada                                                               %

Läkaren försökte ej skyla kvinnorna vid undersökning 33
Upplevde att läkaren ej kunde ge dem tillfredsställande vård 52
Uppfattades som lata 83
Deras smärta nonchalerades 40
Fick ej något smärtstillande postoperativt 56
Fick höra sårande kommentarer om sitt underliv 74
Blev bemötta med avsky 78
Ingen visad respekt för den egna kulturen 55
Utan att tillfrågas kom andra läkare och tittade 57
Tillfrågades om läkarens kollega fick komma och titta 34
* Flera svar från en kvinna erhölls

Mer än en tredjedel av kvinnorna vill besöka en annan läkare nästa gång de skulle föda

barn, mer än hälften vill ha en annan sjuksköterska och 40 % vill uppsöka ett annat

sjukhus (13).
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Medicinska komplikationer
Många av de komplikationer som följer efter FGM kan undvikas eller lindras om

vårdpersonalen är medveten om dessa samt väl förberedda för att kunna möta den

könsstympade kvinnan (3). Kvinnlig könsstympning kan beskrivas som ett radikalt

ingrepp med hög risk för större blödningar samt infektioner som resulterar i åtskilliga

ärr och ett så gott som fullständigt utplånande av den vaginala öppningen (25). Även

borttagandet av en liten del av klitoris eller av blygdläpparna kan orsaka allvarliga och

smärtsamma komplikationer (20).

En rapport från Paris (3) visar att det inte är ovanligt att ingreppet orsakar att den

dorsala venen eller artären till klitoris går av och kvinnan dör av blodförlust (3).

Ytterligare komplikationer som rapporterats är postoperativ chock, blodförgiftning,

stelkramp, urinvägsinfektion samt flera olika virus infektioner. Barnlöshet pga. skador

på livmoderslemhinnan uppstår när menstruationsblodet inte kan rinna ut ordentligt

(25). Kvinnan lider även av smärtfulla miktions problem och det är inte ovanligt att det

kan ta upp till 15 minuter att tömma urinblåsan (27). Cystor som uppstår där klitoris

suttit är en av de vanligaste rapporterade komplikationerna vid faraonisk

könsstympning. Cystorna bildas p.g.a. blod, var och sekret ansamlas innanför ärret efter

ingreppet. Innan kvinnan söker läkarvård har dessa cystor ökat i storlek, vilket orsakar

smärta och dessa kan även brista (31).

Vid förlossningen kan kvinnans vagina öppnas för att förhindra att ärret brister och

orsakar skada. (20) Andra komplikationer vid förlossningen kan vara att barnets huvud

orsakar ett sådant tryck nedåt att det uppstår nekros i de oelastiska vävnaderna vilket

kan orsaka fistlar både vaginalt och rektalt. Om inte kvinnan får rätt hjälp vid

förlossningen kan detta orsaka ytterligare skador på bäckenbotten t.ex. blödningar och

infektioner (11).
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En undersökning (32) visar att 85 % av alla kvinnor som genomgått FGM i Sierra

Leone, någon gång under sin livstid behövt vård pga. FGM. Problemen är till exempel

barnlöshet, depression, svårighet att urinera, urinvägsinfektioner men även HIV-

infektioner (32). Ofta andvänds samma instrument vid flera ingrepp och blodsmittan

sprider HIV och andra infektioner bland kvinnorna (3).

Flera hälsorelaterade komplikationer efter FGM konstateras vid en studie (Tabell 5)

gjord på 432 könsstympade Somaliska kvinnor som invandrat till Canada. Som

övergripande komplikationer uppgav 73 % att de fått upprepa ingreppet efter en tid. Mer

än hälften uppgav att det varit nödvändigt att upprepa ingreppet i direkt samband med

utförandet av FGM, 1/3 av kvinnorna blev anklagade för att ingreppet fick upprepas och

1/5 kände sig misslyckade om ingreppet upprepades (13).

Omedelbara komplikationer (Tabell 5) i samband med FGM visar undersökningen att

de flesta av kvinnorna upplevde olidlig smärta, 81 % av kvinnorna fick blödningar.

Över hälften av kvinnorna led av vaginal eller urin retention, ödem eller svullnad och

cirka 1/3 fick infektioner (13).

Som långvariga komplikationer (Tabell 5) uppgav de flesta av kvinnorna smärta vid

sexuellt umgänge och 74 procent besvärades av smärtfulla menstruationer. Ungefär

hälften kände en inre smärta, 1/3 led av miktions problem, cirka 1/5 besvärades av

infektioner samt inre cystor (13).



21

Tabell 5. Hälsorelaterade komplikationer till följd av FGM(n=432)*

Övergripande                                                         %

 Behov av fler operationer                 73
 Upprepning av FGM                 57
 Självförvållelse                 35
 Upplevelse av misslyckande                 20

 Omedelbara

 Olidlig smärta                 87
 Stora blödningar                 81
 Vaginal eller urinretention                 70
 Ödem eller svullnad                 50
 Infektioner                 36

 Långvariga

 Smärta vid sexuellt umgänge                  78
 Smärtfulla menstruationer                                        74
 En inre smärta                                                           54
 Miktions problem                                                     32
 Infektioner                                                                23
 Inre cystor                                                                 24
* Flera svar från en kvinna erhölls

Trots risken för komplikationer svarade nästan hälften av kvinnorna att om de fick en

dotter så skulle de låta henne genomgå FGM (1). Detta är ett ingrepp som bygger på

långvariga traditioner (23), trosuppfattningar och seder vilka tillsammans bidrar till

genomförandet av FGM (24).

Psykiskt lidande
Trots att kvinnan lider av psykiska men efter ingreppet så menade hon ändå att det är en

källa till att känna stolthet och tillhörighet (27). Och ibland är offret för denna sedvänja

dess starkaste företrädare (11). De psykiska komplikationerna blir många gånger

bestående och medför livslångt lidande (6). Psykiska komplikationer som

uppmärksammats är ångest och rädsla inför ingreppet. Kroniska psykiska problem som

rapporterats är, depressioner, hallucinationer och psykoser (11).
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Dessa kan vara av varierande art och ofta blir kvinnan vid kontakt med västerländsk

sjukvård bemött med oförstånd (27). Därför är det betydelsefullt att kvinnan blir

undersökt av en läkare som har kunskap om FGM och är utbildad i att möta

psykosexuella problem (33).

Det är inte sällan den infibulerade kvinnan är skräckslagen inför sin sexualdebut.

Ångest och fobier uppträder hos många kvinnor eftersom de under samlaget

psykologiskt kopplar samman och återupplever det traumatiska och smärtsamma

ingreppet de genomled som barn. Förlossningsskräck är vanligt förekommande (27).

Skäl kvinnor uppgav som orsak till FGM
Vid jämförelse av två olika studier från 1987 (22) och från 2000 (13) som beskriver

kvinnors skäl till att genomgå FGM, visar att anledningarna till FGM inte har förändrats

nämnvärt. I studien från 1987 har 400 kvinnor i Sierra Leone intervjuats (Tabell 6) och

257 av dessa angav traditionella skäl som orsak till FGM. Den näst vanligaste orsaken

som uppgavs till FGM var att bli socialt accepterad, 105 uppgav detta. Den tredje

vanligaste orsaken som framkom var religiösa skäl. Sex kvinnor hade också angivit

orsaker som att förebygga promiskuitet, och tre uppgav att det ökade chanserna att bli

gravida. Tio kvinnor uppgav bättre hygien som skäl att genomföra FGM och två

stycken gjorde det för att behaga mannen. En kvinna uppgav att skälet var att förbättra

hälsan (22).

I den andra studien (tabell 7) från 2000 (n=432) kommer kvinnorna ursprungligen från

Somalia men har fött barn i Canada. I studien framkomer att religiösa skäl var den

vanligaste anledningen till att genomgå FGM. Den näst vanligaste anledningen som

uppgavs var tradition. Tvåhundrafyrtioen kvinnor ansåg att anledningen var att bevisa

sin oskuld och 230 stycken uppgav att FGM genomfördes för att kvinnorna skulle bli

socialt accepterade genom giftermål. Ungefär hälften av kvinnorna uppgav att de blev

vackrare. Andra skäl som uppgavs var för att minska sexuell lust samt att behaga

mannen (13).
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Tabell 6. Skäl kvinnor från Sierra Leone uppgav som
orsak till FGM (n=400)*
Anledningar att genomgå FGM                         Antal

 Tradition               257
 Socialt accepterande               105
 Religion                 51
 Ökade chanserna att bli gift                 12
 Bevis på oskuld                 11
 Bättre kvinnlig hygien                 10
 För att förhindra otrohet                   6
 Ökad fertilitet                   3
 Att behaga mannen                   2
 Att bevara hälsan                   1
*flera svar från en kvinna erhölls

Tabell 7. Skäl kvinnor från Somalia uppgav som orsak
till FGM (n=432)*
Anledningar att genomgå FGM                         Antal

 Religion               395
 Tradition                                     308
 Skydda oskulden               241
 Ökade chanserna att bli gift               230
 Göra kvinnan vackrare               224
 Minska sexuell lust                 63
 Att behaga mannen                 57
*flera svar från en kvinna erhölls

Vid samma undersökning uppgav 286 av 432 att de varit mycket förväntansfulla över

ingreppet och glada att det snart skulle ske. Samtidigt visade det sig att icke

könsstympade flickor/kvinnor var avundsjuka på de flickor/kvinnor som redan

genomgått ingreppet (13).
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DISKUSSION

Metoden
Uppsatsen är en litteraturstudie. Kvinnlig könsstympning är vanligt och förekommer i

stora delar av världen. Anledningen till att resultatet fått en större bredd än djup beror på

att frågeställningarna är breda för att därigenom försöka ge en rättvis bild av den

könsstympade kvinnan. Trots försöken att granska objektivt upplever författarna att

genusperspektiv är svårt att undgå på grund av de starka känslor ämnesområdet väcker.

Syftet med uppsatsen var dock att beskriva könsstympningens medicinska

komplikationer samt de problem som möter den könsstympade kvinnan i mötet med

västerländsk sjukvård. Helhetsbilden av den könsstympade kvinnan beskrivs med hjälp

av synsätt ifrån olika perspektiv i arbetet som t.ex. kulturellt, socioekonomiskt, religiöst

och psykiskt. Ur ett omvårdnadsperspektiv finns det tyvärr inte så mycket material,

anledningen till det tror författarna är att det gjorts för få empiriska studier om FGM.

Psykiska komplikationer är svåra att upptäcka hos en könsstympad kvinna (23) och det

finns inte mycket material att hitta om det psykiska lidandet den könsstympad kvinnan

får utstå. Några av orsakerna till detta kan vara att ingreppet bygger på gammal tradition

samt att kvinnan som genomgått FGM är uppfostrad att inte diskutera ingreppet med

någon. Vikten av kunskap inom sjukvården vid mötet med den könsstympad kvinnan

tycker författarna framgår tydligt i resultatet

Litteratur
Litteratur sökningen gav flertalet träffar men många av artiklarna var likvärdiga, de

behandlade medicinska komplikationer. Den litteratur som har använts i uppsatsen är

både vetenskaplig och icke vetenskaplig. Vi försökte strukturera bearbetningen av

artiklarna så att vi i resultatet strävade efter att största delen skulle vara vetenskaplig,

detta för att öka trovärdigheten. 17 stycken vetenskapliga artiklar ingick i resultatet.
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Den icke vetenskapliga litteraturen som användes ansågs innehålla viktiga delar som

passade in i uppsatsen som t.ex. utbredning och myter/seder detta material stärktes då

likvärdiga uppgifter framkom under bearbetningen av de vetenskapliga texterna.

Tabeller har använts för att tydliggöra resultaten som framkom i uppsatsen. Författarna

anser att den litteratur som användes i uppsatsen har givit svar på frågeställningarna.

Litteraturen har även väckt nya frågor vilka belyses under resultatet samt diskussionen

Resultatdiskussion
Något som uppmärksammades när artiklarna studerades var kvinnornas egen inställning

till varför de låter sig könsstympas. Huvudorsakerna som kvinnorna uppger som orsak

till att genomgå FGM är religion, tradition samt bevis på oskuld (13). Under resultatet

visas en studie gjord 1987 (Tabell 6 s. 23) och i en annan studie gjord 2000 (Tabell 7 s

23). Trots allt arbete inom olika organisationer som genomförs t.ex. inom FN för att

förhindra FGM, så har kvinnornas egen inställning endast ändrats marginellt under cirka

20 år. Därför valdes att presentera detta i resultatet

Hur genomförs FGM och varför praktiseras denna sedvänja?
Vid de flesta ingreppen används ingen anestesi och för att stoppa blödning används

salvor gjorda av örter, aska eller grötomslag. Ingreppet ser olika ut beroende på var

någonstans könsstympningen utförs. I Gambia utförs ingreppet samtidigt på 50-100

flickor medan det i Egypten ses som en privat familjeangelägenhet och utförs

individuellt. Det är av vikt att sjuksköterskan förstår vad ingreppet betyder för kvinnan

och hennes familj, eftersom ingreppet ofta är en entrébiljett till social gemenskap. Att

kunna bevisa oskulden har ett socioekonomiskt värde. Om inte kvinnans oskuld kan

bevisas blir hon inte gift och inte heller upptagen i den sociala samhörigheten men de

andra kvinnorna vilket också är fallet om hon inte genomgår FGM.
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Genom ett psykosexuellt perspektiv ska kvinnlig könsstympning tolkas som en sedvänja

vilken endast möjliggjordes i ett patriarkalt samhälle, där ifrågasättande av

ojämlikheterna mellan könen hålls i schack. Ur detta perspektiv anses de grundläggande

orsakerna till FGM vara att det sexuella behovet hos kvinnor ses som något onormalt

och att FGM reducerade kvinnans sexuella lust och bevarade mannens kontroll över

kvinnan. Hos vissa grupper anses en könsstympad kvinna som mer sexuellt tilltalande

och detta anges som skäl till att inte avbryta sedvänjan. En del menade dessutom att det

kvinnliga könsorganet var vackrare när det var slätt samt att kvinnan fick en speciellt

vacker gång efter det att hon blivit könsstympad.

Hur upplever den könsstympade kvinnan mötet med västerländsk

sjukvård?
Under tiden som olika organisationer och afrikanska kommuner strider om hur de bäst

kan få slut på denna sedvänja är den könsstympade kvinnan i mötet med vården i behov

av läkare och vårdpersonal som har kunskap om FGM. Det är även av stor vikt att de är

bekanta med detta ingrepp och inte låter egna värderingar avspegla sig i mötet med den

könsstympade kvinnan.

Forskning som redovisas i resultatet (Tabell 4 s. 18) visar att de könsstympade

kvinnorna upplever mötet med den västerländska sjukvården som hård och oförstående.

Det kan kännas svårt för en könsstympad kvinna att komma till ett nytt land med andra

seder och kulturer än den egna och samtidigt känna att den egna kulturen blir ifrågasatt.

Kvinnor som är könsstympade upplever ofta en identitetskris i det västerländska

samhället där könsstympning inte bara är strikt förbjuden enligt lag utan dessutom ses

som ett övergrepp. För flera av de könsstympade kvinnorna innebär det en smärtsam

process att invandra och leva i ett land där kulturen skiljer sig stort från den egna, och

upplevelsen av att inte längre ingå i kategorin normala kvinnor blir tydlig. Att

ifrågasätta djupt rotade könsroller och könsidentiteter kan kännas skrämmande,

eftersom det innebär ett ifrågasättande av hela den kvinnliga identitet, de sociala

relationerna, kulturen och de egna traditionerna.
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Genom att uppträda nedlåtande och fördömande, på grund av dålig kunskap, vid mötet

med den könsstympade kvinnan och hennes familj riskerar sjuksköterskan att kvinnan

efter det första mötet inte kommer tillbaka igen. Den omvårdnad som kvinnan var i

behov av kan då inte genomföras.

Vilka komplikationer riskerar en kvinna som blivit könsstympad att

drabbas av?
All könsstympning innebär komplikationer och sjuksköterskan måste vara medveten om

vilka komplikationer en könsstympad kvinna ligger i riskzonen för. Medicinska

komplikationer av en könsstympning varierar beroende på en rad olika faktorer t.ex.

under vilka sanitära omständigheter ingreppet utförts samt vilken typ av könsstympning

det handlar om. Troligen är risken att drabbas av svåra komplikationer störst vid

ingrepp som görs på landsbygden med enkla och smutsiga verktyg likaså är risken för

allvarliga komplikationer större i samband med det mest omfattande ingreppet den s.k.

infibulationen. Emellertid föreligger det allvarliga risker för livslånga medicinska

konsekvenser oavsett om ingreppet görs på sjukhus med modern utrustning eller på

annat sätt.

Den könsstympade kvinnan vill inte se de negativa effekterna som FGM för med sig

utan hon fokuserar istället på att hon som könsstympad blir upptagen i de andra

kvinnornas gemenskap. Ett exempel på detta är en mamma som samtalar med sin dotter

om FGM:s komplikationer, mamman menar att hon eller dottern inte dött av några

komplikationer och de kände ingen som dött. Dottern sade att hon känner kvinnor som

fått infektioner samt lider av inkontinens, mamman menar då att även icke

könsstympade kvinnor får infektioner och kan bli inkontinenta.

Vi anser att sjuksköterskans kunskap om de olika komplikationerna relaterade till

könsstympning så som t.ex. postoperativ chock, blodförgiftning och miktionsproblem

(jfr. s.19) kanske kan medverka till att ytterligare öka motivationen för att familjerna

skall avstå från att låta sina döttrar genomgå FGM.
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Eftersom kvinnan från det afrikanska samhället många gånger respekterar

sjuksköterskan och tror att hon kan råda över liv och död kan sjuksköterskan fungera

som en auktoritet. På så vis kan hon informera samt undervisa den afrikanska kvinnan

och hennes familj om dessa komplikationer. Sjuksköterskan kan därmed bidraga till att

ändra en djupt rotad tradition.

Betydelsen av sjuksköterskans kunskap om FGM i mötet med den

könsstympade kvinnan.
Den ökade invandring till västvärlden i dag kan medföra problem vid mötet mellan den

västerländska sjukvården och en kvinna som genomgått någon form av FGM. Exempel

på problem är kulturella olikheter samt språksvårigheter. Vårdpersonalen behöver

kunskap för att kunna förstå orsaken till FGM så att mötet med dessa kvinnor kan ske i

samförstånd. Den västerländska sjuksköterskan kommer allt oftare i kontakt med svåra

etiska och vårdtekniska problem vid mötet med den könsstympade kvinnan, två skilda

kulturer med olika syn på både kvinnor och sexualitet är en del av problemen.

Efter litteratur genomgången visade flera undersökningar att vårdpersonal som kommer

i nära kontakt med dessa kvinnor uttrycker ett behov av ökad kunskap samt tid för att i

mindre grupper få bearbeta sina egna känslor och sin personliga inställning till kvinnlig

könsstympning. Flera av sjuksköterskorna pekar på att innan de haft kunskap om

kvinnlig könsstympning reagerat med avsky, men att de efter utbildning lärt sig skilja

på fakta och egna känslor. Ett fördömande beteende gentemot den könsstympade

kvinnan kan ha förödande konsekvenser. Det är av vikt att sjuksköterskan får kunskap

och stöd för att på bästa sätt kunna utöva sitt yrke.

Sjuksköterskan kan även utbilda andra, själv skaffa kunskap om de hälso relaterade

behoven en könsstympad kvinna har, förespråka en evidensbaserad vård och bli

politiskt delaktig för att kämpa för kvinnors värde och rättigheter. Kvinnlig

könsstympning bör inte reduceras till ett enbart medicinskt och hälsoinriktat problem

utan att det även är en politisk, social och kulturell tradition.
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Female genitale mutilation en global fråga
Ytterligare en fråga som väcks hos författarna efter att ha genomfört litteraturstudien är

vilket arbete det idag finns mot FGM och om detta verkligen är tillräkligt? I Sverige

pågår tex. ett omfattande arbete i Göteborg för att förhindra kvinnlig könsstympning.

Människor över hela världen uppmärksammar FGM men förr ansågs FGM vara en

fråga som enbart rörde feminister. Female genitale mutilation är en fråga om kvinnors

hälsa, en fråga om mänskliga rättigheter samt en fråga om övergrepp på barn. Female

genitale mutilation fördöms av många hälsoorganisationer runt om i världen t.ex.

Världshälsoorganisationen, WHO och World Medical Association. Det är olagligt i

många länder i västvärlden och i Afrika men FGM utövas oftast på landsbygden och

fjärran belägna byar där lagar inte tillämpas.

FN rekommenderar att regeringar i olika länder skall införa klara nationella riktlinjer för

att förhindra FGM och att inrätta utbildningsprogram i syfte att utbilda allmänheten om

de skador som FGM för med sig. Problemet med illegal könsstympning ökar när

kvinnorna kommer till västvärlden där denna sedvänja är förbjuden. Efter det att FGM

förklarats olagligt i Sudan har inte könsstympningen minskat och endast tre

barnmorskor har arresterats sedan 1946. Hoppet är att adekvat utbildningen skall

motarbeta att kvinnor med kunskap låter könsstympa sina döttrar illegalt.

Arbete som syftar till att bryta skadliga seder måste även förebygga kvinnlig

könsstympning bland annat genom att motarbeta den underordnade livssituation som

dessa flickor och kvinnor ofta är förvisade till. För att på bästa sätt kunna bemöta

könsstympade kvinnor inom hälso- och sjukvården, måste involverad personal förstå de

strukturer i samhället som möjliggör att kvinnor undertrycks och har en underordnad

ställning gentemot män. Det är av vikt att eventuella problem kanske bör diskuteras

med den manliga familjemedlemmen eftersom han oftast fattar alla beslut rörande

kvinnan och hon sedan rättar sig efter det beslut som mannen fattat.
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Ungefär 12 procent av alla FGM utförs av läkare och det finns utbildad medicinsk

personal som uppmuntrar denna tradition i t.ex. USA, Storbritannien och Australien.

Det finns även läkare i västvärlden som anser att det är rasism att uttala sig emot FGM

eller att västvärlden inte har någon rätt att kommentera vissa kulturers traditionella

ritualer. Några hälsoarbetare (24) föreslår att FGM skall kunna utföras på sjukhus

lagligt, detta för att förebygga alla de komplikationer som kan uppstå. Dessa

hälsoarbetare påpekar att genom att förbjuda FGM förpassas det istället till svarta

marknaden där ingreppet utförs under hemska former. Flickorna är väldigt unga och

ingreppet sker under icke sterila förhållanden, istället för att utföras på sjukhus med

legitimerad hälsopersonal och under sterila förhållanden (17). Detta är av oss inte ett

accepterande av traditionen utan ett inlägg i debatten.

I Sverige har enligt uppgift inga eller bara ett fåtal fall av kvinnlig könsstympning

anmälts och prövats rättsligt. Detta är inte acceptabelt med tanke på att lagen mot

kvinnlig könsstympning i Sverige är till för att skydda flickor mot detta smärtsamma

ingrepp. Det vore önskvärt att en expertgrupp bestående av företrädare för

Socialdepartementet, Socialstyrelsen, hälso- och sjukvårdshuvudmännen,

barnhälsovård, mödravård, åklagarmyndigheter och Statens medicinska etiska råd såg

över hur lagen skall tillämpas för att förhindra att flickor könsstympas i Sverige.

SLUTSATS
Kvinnlig könsstympning bör ses som ett övergrepp på rätten till liv. När själva organen

som tillåter människor att fortplanta sig och skänka liv till framtida generationer är

skändade är ett brott mot de fundamentala mänskliga rättigheterna begånget. Fram till

dess att unga kvinnor inte längre genomgår FGM är det av stor vikt att all

sjukvårdspersonal är informerad om olika typer av FGM. Detta för att klara av att möta

de fysiska och psykiska komplikationerna som följer med en FGM. Sjuksköterskan

skall undvika att döma, ifrågasätta eller ställa kvinnan eller familjen till svars för

könsstympningen. Sjuksköterskan bör vara på det klara med sina egna värderingar,

åsikter och attityder.
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Människor som är involverade i den könsstympade kvinnans omvårdnad skall även

kunna dela med sig av sina kunskaper om kvinnlig könsstympning och öka

medvetenheten hos sina kollegor. Det är även av stor vikt att andra yrkesgrupper som i

sina verksamheter kommer i kontakt med de drabbade kvinnorna eller frågor runt

kvinnlig könsstympning har kunskap.

Förslag till vidare forskning är att det genomförs en empirisk studie här i Sverige på

könsstympade kvinnors upplevelser av omvårdnad.
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