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Utbildningsdagar rörande insatser 
och förebyggande arbete mot könsstympning 

Den 8:e och 14:e september anordnas två utbildningstillfällen om könsstympning. 
Under dagarna ges möjlighet att lyssna till flera olika föreläsare med gedigen och 
bred kompetens inom området. Båda tillfällena genomförs digitalt. 

Enligt Unicef könsstympas omkring 3,9 miljoner flickor varje år, runt om i världen. 
Ingreppet görs oftast helt utan bedövning. Verktyget kan vara en smutsig kniv ett 
gammalt rakblad eller en glasskärva. En del flickor dör, de flesta traumatiseras svårt och 
får men för livet. Unicef uppskattar att fler än 200 miljoner flickor och kvinnor som lever i 
dag har utsatts för någon form av könsstympning och siffran väntas öka. 

Socialstyrelsen har uppskattat att det bor närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige 
som kan ha varit utsatta för könsstympning.  

Medicinska konsekvenser på kort och lång sikt 
För många kvinnor får ingreppet medicinska konsekvenser på både kort och lång sikt. De 
omedelbara effekterna är blödning, infektioner, skador på närliggande organ och chock. På 
lång sikt kan det handla om underlivssmärtor, cystor, svårigheter att kissa, att 
menstruationsblod stockar sig i vaginan, smärta vid samlag samt komplikationer i samband 
med graviditet och födsel. 

År 1982 infördes i Sverige en lag med förbund mot könsstympning av flickor/kvinnor. Sverige 
var då det första landet i västvärlden att förbjuda kvinnlig könsstympning. Om man är bosatt i 
Sverige är det även olagligt att utföra ingreppet utomlands. En ny lag om utreseförbud kom 1 
juli 2020 med syfte att förhindra att barn förs utomlands för att könsstympas eller giftas bort. 

Flera aktörer bakom utbildningstillfällena 
I syfte att bidra till ökad kunskap om könsstympning, dess konsekvenser samt kunna gå råd, 
stöd och hjälp till de som är drabbade, arrangeras två kostnadsfria digitala utbildningstillfällen 
under september. Utbildningarna arrangeras av Gruppen mot hedersrelaterat våld och 
förtryck i Uddevalla kommun, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i 
Fyrbodal, Barnahus Fyrbodal, Hälsokällan och Fyrbodals kommunalförbund samt 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
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För mer information kontakta 
Anne-Sofie Skälegård, verksamhetsutvecklare Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 070-20 99 481, E-post: anne-sofie@halsokallanfyrbodal.se 
 
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 070-217 94 49, E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se  
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