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SAMMANFATTNING 
 
I Sverige lever omkring 28 000 kvinnor som kommer från länder där kvinnlig könsstympning 

är vanligt förekommande. Många av dem är i barnafödande ålder och det innebär att kunskap 

om kvinnlig könsstympning och dess konsekvenser för handläggandet av förlossningen är av 

stor betydelse. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva aktuell forskning om hand-

läggandet av förlossning med avseende på deinfibulation och efterföljande suturering, samt 

riskerna för komplikationer när den födande kvinnan är könsstympad. Litteraturöversikten 

baseras på tolv vetenskapliga artiklar med publiceringsår 1989 och framåt. Sökningen har 

skett i fem olika databaser med ett stort antal sökordskombinationer. 

 

 I resultatet framkommer att ingen vetenskaplig forskning finns där det beskrivs hur 

deinfibulering och efterföljande suturering skall handläggas hos könsstympade kvinnor. 

Samtliga tillgängliga artiklar inom detta område stödjer sig enbart på beprövad erfarenhet. I 

resultatet av de övriga frågeställningarna framkom att studiernas resultat är motsägelsefulla. 

Majoriteten av studierna tyder dock på en ökad frekvens utdraget förlossningsförlopp som kan 

vara kopplad till könsstympning. De tre största studierna visar även en ökad frekvens 

kejsarsnitt hos könsstympade kvinnor. I de få studier där risken för ökad blödning undersökts 

tyder majoriteten på en ökad blödningstendens relaterat till könsstympning. Flera artiklar 

betonar vikten av goda rutiner för deinfibulation för att minska komplikationsrisker. 

 

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att på grund av metodologiska problem  i många 

studier kan ingen säker slutsats dras att eftersökta komplikationer föreligger i ökad 

utsträckning hos könsstympade kvinnor.   

 

Nyckelord: female genital mutilation, obstetric complications, episiotomy anterior, prolonged 
labour, caesarean section, haemorrhage   
 

  



ABSTRACT 
Female Genital Mutilation A systematic review of the management and risk for 
complications during delivery 
 
 
Today around 28 000 women originally from countries where FGM is practised, are living in 
Sweden. Many of them are at childbearing age which means that knowledge about FGM and 
its consequences is of outmost importance during delivery. The aim of this study is to 
describe current research on how to manage the delivery, regarding deinfibulation and the 
following stitching as well as the risk of complications when the labouring woman is 
mutilated. This review of literature is based on 12 scientific articles published between years 
1989 – 2005. Five different databases have been searched with use of a large number of 
keywords. 
 
The review found that no scientific research has been carried out that describes how 
deinfibulation and following stitching should be managed when the woman is mutilated. All 
available articles within this area are referring to best practice only. The review also found 
that the conclusions of the studies are contradictory. The majority, however, show an 
increased frequency for prolonged labour that could be related to FGM. The three largest 
studies also show an increased rate of caesarean section among mutilated women. In the few 
studies that examine haemorrhage, the majorities show an increased tendency to bleed, that 
could be related to FGM. Several articles emphasize the importance of good routines for 
deinfibulation to reduce the risk for complications. 
 
In summary it can be established that due to methodological problems in many studies, no 
reliable conclusion can be made that the researched complications exists to a greater extent 
when the woman is mutilated. 
 
Keywords: female genital mutilation, obstetric complications, episiotomy anterior, prolonged 
labour, caesarean section, haemorrhage 
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INLEDNING 

 
I Sverige lever omkring 28 000 kvinnor som kommer från länder där kvinnlig könsstympning 

är vanligt förekommande. Många av dem är i barnafödande ålder och föder därför barn på 

svenska förlossningskliniker. Det innebär att kunskap om kvinnlig könsstympning och dess 

konsekvenser för handläggandet vid förlossningen är av stor betydelse (1). 
 

Historik 

Kvinnlig könsstympning har existerat i mer än 2000 år. Det sanna ursprunget har inte lyckats 

fastställas av forskare. Vissa menar att det är en sed som uppstått i Egypten och sedan spridit 

sig längs handelsvägar och med vandrande folkgrupper. Andra är av uppfattningen att det 

uppkommit i mellersta Afrika och spridit sig till Egypten (1, 2, 3). En teori i Sudan är att den 

faraoniska operationen (infibulation) har sitt ursprung i Egypten under den faraoniska tiden, 

men det finns inga tecken på kvinnlig könsstympning på egyptiska mumier från samma tid 

(3). 

 

Motiven till att kvinnlig könsstympning praktiseras är många, komplexa och djupt rotade (3). 

Det kulturella perspektivet är viktigt, då många samhällen baseras på ett normsystem av icke 

ifrågasatta traditioner och könsstympningen är ett resultat av detta. Det finns en föreställning 

om att den kvinnliga sexualiteten måste kontrolleras, exempelvis genom klitoris borttagande. 

Denna metod har även använts i västvärlden under 1800-talet som ett behandlingsalternativ 

mot bland annat onani, hysteri och sterilitet. Metoden finns beskriven ända in på 1950-talet i 

Storbritannien och USA (2). Könsstympning har också ansetts vara viktigt ur ett socioeko-

nomiskt perspektiv. En kvinnas skönhet, kvinnlighet, moderlighet och status i samhället, och 

därmed möjligheten till äktenskap, är nära förknippat med ingreppet (1,2). Trots att kvinnlig 

könsstympning inte finns beskrivet vare sig i Koranen eller i Bibeln finns även ett religiöst 

perspektiv. Det är främst i muslimska miljöer kvinnlig könsstympning praktiseras, men viss 

förekomst finns även bland kristna och animister (tron att både människor och ting har en själ) 

(1,2). I en studie bland 220 somaliska kvinnor i Lund uttryckte mer än hälften (58 %) att deras 

religion krävde kvinnlig könsstympning, medan en fjärdedel ansåg det vara kulturellt betingat 

(4). 
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Idag 
Mellan 100 – 140 miljoner flickor och kvinnor i världen beräknas vara könsstympade och 

ytterligare 2 miljoner utsätts varje år för detta ingrepp (1). Kvinnlig könsstympning innefattar 

alla ingrepp där någon del av det kvinnliga könsorganet avlägsnas i större eller mindre 

omfattning, eller på annat sätt tillfogas skada av kulturella eller traditionella orsaker (1). 

Könsstympning definieras enligt följande: 

• Typ I – borttagande av förhuden runt klitoris och/eller dess topp. 

• Typ II – borttagande av klitoris och ibland även delar av eller hela labia minora. 

• Typ III – borttagande av klitoris samt labia minora och labia majora. Efter detta sluts 

vulva genom att man syr ihop det som är kvar av labia majora. En liten öppning 

lämnas för urin och menstruationsblod. Detta kallas också för infibulation eller 

faraonisk omskärelse. 

• Typ IV – oklassificerade former, till exempel prickning eller rispning av klitoris med 

syfte att rituellt framkalla blödning (5). 

 

Kvinnlig könsstympning före-

kommer i olika utsträckning i 

ungefär 30 länder i världen. Det är 

vanligast i ett bälte som sträcker 

sig tvärs över Afrika, utmed och 

norr om ekvatorn. Generellt sett är 

typ III vanligast förekommande på 

Afrikas Horn (Somalia, Eritrea, 

Djibouti och Etiopien) samt i 

Sudan, medan typ I och II är mer 

utbrett i västra Afrika. Det före-

kommer också i vissa länder på 

arabiska halvön, såsom Jemen och 

Oman och i minoriteter i andra 

delar av Asien. Förekomsten kan 

också variera mellan olika regioner 

i samma land. 

 

Bild 1. Förekomst av kvinnlig könsstympning i Afrika (WHO) 
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I norra Sudan är till exempel cirka 90 % av kvinnorna könsstympade, medan det i södra Sudan 

inte praktiseras alls (1,2). I Sverige kommer de könsstympade kvinnorna främst från Somalia, 

Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia (1). 

 

Kvinnlig könsstympning medför hälsorisker och ett ökat lidande för världens kvinnor. Direkta 

konsekvenser vid ingreppet är till exempel stark smärta, blödning och infektioner, som i sin 

tur kan leda till chock. I litteraturen nämns att dödsfall förekommer bland flickor som 

genomgått könsstympning, men mörkertalet är stort. Komplikationer på längre sikt kan vara 

svårighet att urinera som leder till urinretention och urinvägsinfektion, sexuella och 

menstruella problem samt urin- och faecesinkontinens. Även cystor och abscesser kan uppstå 

samt olika infektioner som på sikt kan leda till infertilitet. Komplikationer vid förlossning 

förekommer också (5, 6, 7, 8 ).  

 

Sverige 
Sverige var det första landet i västvärlden som förbjöd kvinnlig könsstympning. Detta skedde 

år 1982. 1998 ändrades den svenska lagen då begreppet omskärelse togs bort och ersattes med 

könsstympning. Bakgrunden till detta var att spegla hur allvarligt svensk lag ser på ingreppet. 

Benämningen kvinnlig könsstympning stämmer dessutom väl överens med den internationella 

benämningen Female Genital Mutilation (FGM) (9). 

 

Ett flertal invandrarföreningar och andra organisationer i Sverige arbetar med att förebygga 

samt bilda opinion mot kvinnlig könsstympning (10). Socialstyrelsen har utarbetat en 

nationell handlingsplan i samma syfte, samt ett utbildningsmaterial riktat till personal inom 

socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård (1, 9). I Göteborg genomfördes med stöd från 

Socialstyrelsen under åren 1993 till 1996 ett preventionsarbete i projektform mot kvinnlig 

könsstympning. Målen var att förebygga könsstympning av flickor som bor i Sverige, samt att 

ge god vård till könsstympade kvinnor, både ur medicinskt och socialt hänseende (1,11). I 

enkätundersökningar utförda inom Göteborgsprojektets ram uttrycktes ett stort behov av mer 

praktiskt användbar kunskap för vårdpersonalen om kvinnlig könsstympning (11). 

 

En svensk studie visade att könsstympade kvinnor som invandrat till Sverige upplevt en 

sårbarhet och utsatthet i förlossningssituationen, samtidigt som man varit tacksamma över ett 

vänligt bemötande med hög sjukvårdsstandard (3). Utsattheten har i många fall bottnat i 
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kommunikationsbrist och i upptäckten av att barnmorskorna saknat kunskap om det praktiska 

handläggandet vid utdrivningsskedet. I en studie av Widmark et al (12) uttryckte barnmorskor 

en svårighet i kommunikationen med de könsstympade kvinnorna, dels på grund av 

språkbarriärer, dels beroende på ämnets känsliga karaktär. I studien, som genomfördes på tre 

förlossningskliniker i Sverige, framkom att samtliga barnmorskor saknade riktlinjer på sina 

kliniker om det praktiska handläggandet under förlossningen. Barnmorskorna kände stor 

osäkerhet inför att bedöma förändrad vulvaanatomi, samt när och hur ett klipp bör läggas i 

deinfibuleringssyfte, vilket innebär att öppna upp vulva hos en infibulerad kvinna. 

Barnmorskorna upplevde bristfällig utbildning i detta ämne (12). 

 

Socialstyrelsen poängterar att lokala PM med kända rutiner underlättar handläggningen och 

ger trygghet inför möten med könsstympade kvinnor (1). Efter kontakt med förlossnings-

klinikerna i Dalarnas och Gävleborgs landsting fann vi att två av fyra kliniker saknade 

vårdprogram gällande handläggandet av förlossning för könsstympade kvinnor. En av dessa 

kliniker hade ett vårdprogram under utarbetande. De övriga klinikerna saknade egna 

vårdprogram, men hade program utarbetade i annat landsting (13,14). Risk för utdraget 

förlossningsarbete samt blödning i samband med deinfibulation vid fel tidpunkt finns 

beskriven (1,15). WHO har utarbetat riktlinjer för hur deinfibulation bör utföras och vid 

vilken tidpunkt (16). Lokala PM beskrivna ovan anger olika direktiv om när under 

förlossningsförloppet deinfibulation bör göras. Inget dokument anger några vetenskapliga 

referenser som ligger till grund för riktlinjerna i respektive PM. 
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SYFTE 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva aktuell forskning om handläggandet av 

förlossning med avseende på deinfibulation och efterföljande suturering, samt riskerna för 

komplikationer, när den födande kvinnan är könsstympad. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

• Vilka är de specifika principerna för deinfibulation och efterföljande suturering?  

• Har könsstympade kvinnor ökad risk för utdraget förlossningsförlopp och blödning i 

samband med förlossning? 

• Har könsstympade kvinnor ökad risk för att föda med kejsarsnitt? 

 

DEFINITIONER 

 
Aktivt förlossningsarbete   

Två av följande tre kriterier ska vara uppfyllda: 

1. 3-4 regelbundna, smärtsamma sammandragningar på 10 minuter 

2. vattenavgång 

3. cervixdilatation 3-4cm (17) 

Utdrivningsskede  

Det skede av förlossningen som sträcker sig från att modermunnen är retraherad 

och föregående fosterdel står slutroterad mot bäckenbotten tills barnet är 

framfött (18). 

Deinfibulation  

Det klipp som utförs framåt hos den infibulerade kvinnan för att öppna upp den 

ihopsydda hudbryggan över uretra och den främre delen av vagina. Beskrivs i 

viss litteratur som episiotomy anterior (19). 
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METOD 
 

Design 
Undersökningen genomfördes som en litteraturstudie. 

 

Urval 
Urvalet av artiklar begränsades till publiceringsåren 1989-2005. Denna begränsning gjordes 

för att erhålla så aktuell information som möjligt. För att finna svar på samtliga 

frågeställningar eftersöktes artiklar med kvantitativ ansats, dessutom har översiktsartiklar 

eftersökts. Sökningen har kompletterats med kvalitativa studier för att ytterligare fördjupa 

perspektiven.  

 

Procedur 
Systematisk sökning av vetenskapliga artiklar har utförts via databaserna Elin@Dalarna, 

Academic Search Elite, Elsevier Science Direct, PubMed/Medline, Cochrane  samt direkt via 

WHO:s och Socialstyrelsens hemsidor. Följande sökord har använts : female circumcision, 

female genital mutilation, female genital cutting, delivery, labour, childbirth, obstetric 

complications, labour complications, perineal repair, perineal trauma, ruptures, health care,  

birth outcome, episiotomy anterior. För att begränsa urvalet artiklar och finna de för 

frågeställningarna relevanta artiklarna har sökorden kombinerats inbördes vid sökning i 

databaserna. Manuell sökning har gjorts via funna artiklars referenslistor. 

 

De använda träffarna redovisas i tabellen nedan. De tre grundsökorden female circumcision, 

female genital mutilation och female genital cutting har alla kombinerats med de övriga 11 

sökorden. Detta har gjorts systematiskt i alla ovanstående databaser. I vissa databaser måste 

tre sökord kombineras för att begränsa antalet träffar. Flera artiklar hittades i samtliga 

databaser, men har bara hämtats ur en databas. Sökningen gjordes i den ordning som tabellen 

visar. Av utrymmesskäl redovisas för varje ny databas endast nytillkomna artiklar som inte 

funnits med i föregående databas. Träffar med relevanta titlar valdes ut, abstrakt genomlästes 

och artikeln granskades för att bestämma dess vetenskapliga kvalitet och innehåll. Träffar för 

övriga sökord och sökordskombinationer redovisas inte på grund av nollfynd, duplikat, 

artiklar med ej relevant innehåll eller på grund av dålig vetenskaplig kvalitet. Det totala 

antalet artiklar blev 12 stycken. 
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Tabell I. Sökresultat översikt 

Databaser Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
artiklar 

Antal 
använda 
artiklar 

Elin@Dalarna female cicumcision 
+ delivery 
+ labour 
+ childbirth 
+ obstetric complications 
+ health care 
female genital mutilation  
+ delivery 
+ labour 
 + childbirth 
 + health care 
female genital cutting 
 + delivery 

400 
   5 
   3 
 15 
   2 
 14 
490 
 10 
   8 
 27 
 17 
 45 
   2 

0 
4 
2 
0 
1 
2 
0 
2 
2 
2 
3 
0 
1 

 

 
3 
1 

 
0 
0 
 
1 
1 
0 
0 
 
1 

Academic 
Search Elite 

female circumcision 
 + labour 
 + childbirth 
female genital mutilation 
female genital cutting 
 

233 
    4 
    3 
167 
  31 

 

1 
1 
1 
0 
0 
 

0 
0 
1 

 
 

 
Elsevier Science 
Direct 

female circumcision 
 + delivery 
female genital mutilation  
 + delivery + labour 
female genital cutting 
 

 83 
   5 
 78 
   4 
   5 
 16 

 

0 
2 
0 
1 
2 
0 
 

 
1 
 
0 
0 
 
 

PubMed/Medline  female genital mutilation 
+ labour + labour complications 
 + childbirth + obstetric 
complications 

738 
  28 
    4 

0 
3 
1 

 
2 
1 

Cochrane female circumcision 
female genital mutilation 
female genital cutting 

   0 
   0 
   0 
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RESULTAT 

 
Vilka är de specifika principerna för deinfibulation och efterföljande 

suturering? 
Efter noggrann litteratursökning hittades inga vetenskapliga artiklar som beskrivit någon 

klinisk studie som undersökt utfallet av tidpunkt eller metod för deinfibulation eller 

efterföljande suturering. Denna frågeställning kunde därför inte besvaras.  

 

 

Har en könsstympad kvinna ökad risk för utdraget förlossningsarbete och 

blödning i samband med förlossning?  
I artikelsökningen har till största delen retrospektiva studier hittats. Granskningen av dessa 

studier visar motsägelsefulla resultat, både vad gäller risk för utdraget förlossningsförlopp och 

blödning (se tabell II). Majoriteten av funna artiklar behandlar både frågeställning två och tre, 

men redovisas separat för respektive frågeställning. 

 

Då en enhetlig definition för utdraget förlossningsarbete eller förlängt utdrivningsskede ej går 

att finna och ibland saknas helt i valda artiklar, redovisas varje studies definition tillsammans 

med respektive studies presentation. Detsamma gäller definition för blödning i samband med 

förlossning. 

 

Utdraget förlossningsarbete – tendenser till samband 

1989 publicerades en studie utförd i Saudi Arabien av De Silva som mycket av senare 

litteratur om könsstympning hänvisar till. Studien observerade korttidskomplikationer vid 

förlossning av 167 könsstympade kvinnor i jämförelse med nära 2000 icke könsstympade. 

Definitionen på förlängt utdrivningsskede var >90 minuter hos förstföderskor och >60minuter 

hos omföderskor. Resultatet visade ett signifikant förlängt utdrivningsskede hos både först- 

och omföderskor trots att deinfibulation utförts hos de infibulerade kvinnorna (15). 

 

Flera senare studier bekräftar fyndet att kvinnlig könsstympning är en riskfaktor för utdraget 

förlossningsförlopp. De flesta av dessa studier har dock metodologiska problem som gör att 

studiernas slutsatser blir osäkra. Även Vangen et al kunde, med data ur det norska medicinska 
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födelseregistret, visa en förhöjd förekomst av utdraget förlossningsförlopp i gruppen från 

Afrikas Horn, jämfört med en etniskt norsk kontrollgrupp. Författarna använde en bred 

definition för kategorin utdraget förlossningsarbete för att täcka in så många orsaker till 

onormalt värkarbete som möjligt. Definitionen finns inte närmare beskriven. I registret fanns 

inga specifika uppgifter angående könsstympning. Eftersom Afrikas Horn är den region i 

världen där infibulation är som mest utbredd är det möjligt att ett samband mellan gruppens 

höga frekvens utdraget förlossningsförlopp och könsstympning ändå kan finnas (20). 

 

Författarna gick då vidare med ytterligare en studie baserad på medicinska födelseregistret. 

Alla födslar från 1986 till 1998 analyserades och drygt 1700 somaliska kvinnor jämfördes 

med drygt 700 000 etniskt norska kvinnor med avseende på perinatala komplikationer. 

Sekundär värksvaghet definierades som inadekvat värkarbete, utebliven dilatation av cervix 

eller nedträngande av föregående fosterdel, eller på annat sätt hindrat öppningsskede. 

Utdrivningsskedet definierades som förlängt om tidsperioden mellan det att barnets huvud 

nådde bäckenbotten till dess att födseln ägde rum översteg två timmar. Resultatet visade att 

komplikationerna värksvaghet och förlängt utdrivningsskede var statistiskt signifikant 

vanligare hos de somaliska kvinnorna. Eftersom registret inte innehöll någon säker uppgift om 

könsstympning eller handläggning av deinfibulering kunde inte heller denna studie säkerställa 

något direkt samband mellan komplikationerna och könsstympning, något som författarna 

också poängterade (21). 

 

Jones et al publicerade år 1999 en studie utförd i Burkina Faso och Mali där drygt sju-tusen 

kvinnor observerades, intervjuades och undersöktes vid besök på kvinnokliniker. Här var 

syftet dessutom att undersöka sambandet mellan typ av könsstympning och förekomsten av 

förlossningskomplikationer. Metoden skilde sig något mellan de olika länderna. I Mali 

baserades de obstetriska komplikationerna dels på de självrapporterade beskrivningarna om 

tidigare förlossningar, dels på utfallen hos de kvinnor som kom för förlossning på kliniken. I 

Burkina Faso använde man enbart det kvinnorna själva rapporterat kring tidigare 

förlossningar. Hänsyn togs till sociodemografiska faktorer i analysen. Insamlad data 

analyserades land för land. Resultaten visade att könsstympning typ I och II var vanligast. De 

könsstympade kvinnorna i båda länderna hade en statistiskt signifikant ökad 

komplikationsrisk, däribland utdraget förlossningsarbete. Beskrivningen av komplikationerna 

var dock otydligt specificerade, varför resultatet kan ifrågasättas. Riskerna för komplikationer 

ökade med könsstympningens svårighetsgrad (22). 
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Specificering av olika komplikationer utfördes däremot i en etiopisk studie av Hakim 2001. 

Studien var en tvärsnittsstudie, utförd på tre universitetssjukhus i Addis Abeba, Etiopien med 

syftet att utvärdera vilken inverkan könsstympning har på förlossningsutfallet. 1225 

könsstympade kvinnor jämfördes med 256 icke-könsstympade. Kvinnorna intervjuades och 

dessutom ifylldes ett frågeformulär med både öppna och slutna frågor. Det tycks vara så att 

intervjuerna kompletteras med medicinska data, men metoden beskrivs inte närmare. 

Resultatet visade att utdrivningsskedet var längre hos de könsstympade kvinnorna, både hos 

först- och omföderskor (23). Detta är en av få funna studier som tydligt bekräftar De Silvas 

fynd att ett samband tycks föreligga mellan könsstympning och förlängt förlossningsarbete. 

Majoriteten av utförd könsstympning var typ II. 

 

Utdraget förlossningsarbete - inga samband 

Under de senaste fyra åren har flera studier publicerats som tyder på att ett säkert samband 

mellan könsstympning och utdraget förlossningsarbete ej kan påvisas.  

 

Larsen och Okonofua publicerade år 2002 en stor retrospektiv studie utförd i sydvästra 

Nigeria. Syftet var att undersöka om obstetriska komplikationer är associerade med kvinnlig 

könsstympning eller ej. Nästan 2000 kvinnor, som besökte tre sjukhuskliniker för 

familjeplanering eller mödrahälsovård inkluderades. Via intervjuer samlades data om 

obstetrisk historia, sociodemografi samt förekomst och typ av könsstympning in. En klinisk 

undersökning utfördes även på varje kvinna för att bekräfta eventuell förekomst och typ av 

könsstympning. Kvinnor med könsstympning typ III och IV exkluderades, då de endast var 35 

stycken till antalet. Som definition på förlängt förlossningsförlopp användes i intervjun:  

” strong and regular pains that lasted longer than 24 h / two days”, definitionen på blödning:”so 

much bleeding, there was fear you might die”. Resultaten visade att 45 % var könsstympade, 

majoriteten av typ I. Könsstympade kvinnor hade generellt högre prevalens av utdraget 

förlossningsförlopp, men efter justering för paritet förelåg ingen signifikant ökad risk varken 

hos typ I eller II (24). De kvinnor som inkluderats i studien var bara sådana som tog del av 

mödravård och familjeplanering. I Nigeria måste denna grupp anses vara ett selekterat urval, då 

alla kvinnor ej har tillgång till mödra- och förlossningsvård (25). Studieresultaten kan därför ej 

sägas vara representativa för hela befolkningen. 

 

En styrka med en nypublicerad studie av Essén et al, utförd i Malmö, Sverige var att den 

baserades på ett urval av kvinnor i ett land där alla har tillgång till och också använder mödra- 
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och förlossningsvård. Syftet var att jämföra utdrivningsskedets längd och obstetrisk 

information samlades in från sjukhusets databaser och journaler. 68 könsstympade 

förstföderskor med härkomst Etiopien och Somalia, jämfördes med nästan 2500 icke- 

könsstympade förstföderskor. Majoriteten av de könsstympade kvinnorna var infibulerade. 

Utdrivningsskedet definierades som perioden från fullständig cervixdilatation till födelse och 

räknades som förlängt när det översteg 60 minuter. Deinfibulation utfördes rutinmässigt på 

alla infibulerade kvinnor. Mediolateral perineotomi utfördes på 65 % av de könsstympade och 

på 40 % av de icke könsstympade kvinnorna. Resultatet visade något förvånande att 

utdrivningsfasen befanns vara kortare hos könsstympade än icke könsstympade kvinnor. Efter 

justering för epiduralanestesi, oxytocintillförsel, födelsevikt och ålder kvarstod skillnaden. 

Författarna drog utifrån detta slutsatsen att könsstympning ej behöver påverka utdrivnings-

skedets längd om förlossningen sker i en förlossningsmiljö av god kvalitet och där adekvata 

riktlinjer för handläggande vid deinfibulation finns (26). 

 

Att ett adekvat handläggande av deinfibulation är en viktig faktor för förlossningsutfallet 

menar också Rouzi et al, som i Saudi Arabien genomfört en studie. Syftet var att med 

komplikationsförekomst som utfallsmått studera användandet av deinfibulation under 

förlossningen för könsstympade kvinnor typ III.  Förlossningsutfallet hos könsstympade 

kvinnor jämfördes med icke könsstympade kvinnor. Resultatet visade ingen skillnad mellan 

grupperna med avseende på andelen kvinnor med utdragen förlossning. Man tolkade resultatet 

som att goda rutiner för deinfibulation vid eller före förlossning är ett måste för att undvika 

obstetriska komplikationer, och i de fall handläggandet är korrekt, innebär det att kvinnlig 

könsstympning typ III ej ger upphov till ett utdraget förlossningsförlopp (27). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att studiernas resultat är motsägelsefulla. Ett möjligt samband 

har påvisats i flertalet studier mellan könsstympning och utdraget förlossningsarbete, men 

dessa studier har metodologiska problem. Essén har i en studie av god vetenskaplig kvalitet 

visat att detta samband ej föreligger om deinfibulation genomförs rutinmässigt (26). Detta 

bekräftas av ytterligare en studie (27).  

 

Blödning 
Även när det gäller blödning visar studierna motstridiga resultat. De Silva fann i sin 

saudiarabiska studie 1989, att ökad postpartumblödning (>500 ml) drabbade könsstympade 

kvinnor i större utsträckning än icke könsstympade (15). Några få studier vi hittat bekräftar 

 11



detta resultat. En studie har ej lyckats bekräfta detta samband. Generellt kan dock sägas att 

studiernas slutsatser är osäkra på grund av metodologiska brister, till exempel att ingen faktisk 

registrering av kvinnornas könsstympning föreligger. 

 

Blair Johnson et al fann ett sådant samband i en registerstudie, publicerad år 2005, i 

Washington, USA. Nästan 600 somaliska immigranters förlossningsutfall jämfördes med 

drygt 4800 USA - födda svarta och vita kvinnors förlossningsutfall. Syftet var att studera om 

den somaliska gruppen var en obstetrisk högriskgrupp. Hos somaliska omföderskor förekom 

onormala postpartumblödningar i högre utsträckning än hos kontrollgrupperna. Studien hade 

dock brister: onormal postpartumblödning definierades inte och uppgifter saknades om 

förekomst och typ av könsstympning. Detta begränsade möjligheten att säkerställa det direkta 

sambandet mellan könsstympning och obstetrisk komplikation, vilket författarna också 

nämner (28). Samma svårighet fanns också i Vangens registerstudie från år 2002, som 

hänvisats till tidigare. En ökad risk för onormal postpartumblödning (>500 ml) sågs hos den 

somaliska gruppen kvinnor men kunde alltså ej av metodologiska skäl förklaras av 

könsstympningen som sådan.  

 

Hakim jämförde i en studie publicerad år 2001 könsstympade kvinnor i Etiopien med en 

kontrollgrupp av icke könsstympade. I denna studie fann man, förutom en ökad andel med 

utdraget utdrivningsskede vilket beskrivits tidigare, även tendens till oftare förekommande 

omedelbar postpartumblödning hos de könsstympade kvinnorna. Någon närmare definition av 

postpartumblödning gavs ej och författarna beskrev ej heller om skillnaden var statistisk 

signifikant (23).  

 

Deras resultat motsägs av Rouzi et al i den studie som utfördes i Saudi-Arabien och 

publicerades år 2001. Denna retrospektiva jämförande studie, som beskrivits ovan, utfördes 

för att studera betydelsen av deinfibulering av könsstympade födande kvinnor. Utan att 

närmare definiera termen blödning framkom i resultatet att ingen risk för ökad blödning 

förelåg vid kvinnlig könsstympning (27).  

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att man inte säkert kan dra någon slutsats att risken för 

blödning i samand med förlossning är större hos könsstympade kvinnor än andra. 
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Tabell II. Inkluderade studier som jämfört förlossningsförlopp och blödning hos köns-
stympade och icke könsstympade kvinnor.  
STUDIE ÅR SYFTE URVAL METOD RESULTAT och 

kommentar 
De Silva, 
S. 

1989 Studera samband 
mellan förlossnings-
komplikationer och 
könsstympning i Saudi 
Arabien.  

173 könsstympade, 
1990 icke köns-
stympade kvinnor 
på förlossnings-
avdelning. 

Komparativ 
cohortstudie. 

Förlängt utdrivningsskede, 
ökad postpartumblödning 
hos könsstympade kvinnor. 
Rutinmässig deinfibulation 
utfördes. 

Vangen, 
S. et al 

2000 Undersöka prevalens 
och riskfaktorer för 
kejsarsnitt bland olika 
etniska grupper i Norge. 

Alla födslar 1986 - 
1995 

Registerstudie, 
medicinska 
födelseregistret.  

Hög förekomst av utdraget 
förlossningsförlopp i 
gruppen från Afrikas Horn.  
Deinfibulation ej noterat.  

Vangen, 
S. et al. 

2002 Undersöka risk för 
förlossningskomplika-
tioner hos etniska 
somalier i Norge, 
diskutera dess relation 
till FGM. 

Alla födslar 1986 - 
1998 

Registerstudie, 
medicinska 
födelseregistret.  

Förlängt utdrivningsskede, 
värksvaghet, blödning mer 
frekvent bland somaliska 
kvinnor. Ej klart påvisbart 
samband till FGM. 
Deinfibulation ej noterat. 

Jones, H. 
et al 

1999 Studera olika typer av 
FGM och möjliga 
associerade 
gynekologiska + 
obstetriska 
komplikationer i Mali 
och Burkina Faso. 

5337 (Mali), 1920 
(Burkina Faso) 
kvinnor på 
kvinnokliniker. 

Något olika 
upplägg i de olika 
länderna. 
Strukturerad 
intervju, objektiv 
undersökning samt 
i Mali observation.  

Signifikant ökad risk för 
obstetrisk komplikation vid 
FGM. Ökade risker med 
svårare former av FGM. 
Deinfibulation ej aktuellt. 

Hakim, 
LY.  

2001 Utvärdera 
förlossningsutfall vid 
FGM i Etiopien. 

1225 köns-
stympade, 256 icke 
könsstympade 
kvinnor på tre 
universitets-
sjukhus. 

Tvärsnittsstudie Signifikant längre 
utdrivningsskede, ökad 
postpartumblödning hos 
könsstympade kvinnor. 
Deinfibulation ej aktuellt. 

Larsen, U. 
et al. 

2002 Undersöka 
förlossningskomplika-
tioners samband med 
förekomst och typ av 
FGM i Nigeria. 

1851 kvinnor på 
mödravård eller 
familjeplanering. 

Retrospektiv studie 
via strukturerad 
intervju och 
objektiv 
undersökning. 

Ej signifikant högre risk för 
utdraget förlossningsförlopp 
vid FGM typ I och II. 
Deinfibulation ej aktuellt. 

Essén, B. 
et al. 

2005 Jämföra 
utdrivningsskedets 
längd mellan 
könsstympade och icke 
könsstympade kvinnor i 
Sverige. 

68 könsstympade 
mest typ III, 2486 
icke könsstympade 
kvinnor. 

Retrospektiv 
komparativ studie. 

Kortare utdrivningsfas i den 
könsstympade gruppen. 
Rutinmässig deinfibulation 
utfördes. 

Rouzi, 
AA. et al 

2001 Studera vikten av intra-
partum deinfibulation 
för könsstympade 
kvinnor typ III genom 
att jämföra 
komplikationsföre-
komster i Saudi 
Arabien. 

233 sudanesiska, 
92 somaliska 
kvinnor. Hälften 
könsstympade typ 
III. 

Retrospektiv, 
komparativ studie, 
medicinska 
journaler.  

Ingen signifikant skillnad i 
utdraget förlossningsförlopp 
eller blodförlust mellan  
könsstympade/ icke 
könsstympade vaginalt 
förlösta kvinnor. 
Rutinmässig deinfibulation 
utfördes.  

Blair 
Johnson,  
E. et al     

2005 Jämföra maternell och 
neonatal morbiditet hos 
somaliska immigranter 
med svarta och vita 
USA-födda kvinnor i 
USA. 

579 somaliska 
kvinnor, 2384 
svarta och 2435 
vita USA-födda 
kvinnor.  

Registerstudie Ökad postpartumblödning 
hos somaliska omföderskor. 
Deinfibulation ej noterat. 
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Har könsstympade kvinnor ökad risk för att föda med kejsarsnitt? 
I ett flertal studier studeras risken för kejsarsnitt i relation till kvinnlig könsstympning (se 

tabell III). Resultaten angående riskökning för kejsarsnitt är dock motsägelsefulla.  

 

I tre av artiklarna fann vi resultat som visade en ökad kejsarsnittsfrekvens för könsstympade 

kvinnor (20,21,28). Den äldsta av dem är den tidigare nämnda artikeln av Vangen et al från 

2000. Syftet var att genom en registerstudie undersöka prevalens och riskfaktorer för 

kejsarsnitt bland olika etniska grupper. Resultatet visade en kejsarsnittsfrekvens i gruppen 

från Afrikas Horn på 20 %, i jämförelse med den etniskt norska kontrollgruppen där 12,4 % 

förlöstes med kejsarsnitt. Indikationerna till akut kejsarsnitt var asfyxi och förlängt 

utdrivningsskede. I studien registrerades som tidigare nämnts ingenting om könsstympning 

eller deinfibulation utförts. Man drog ändå slutsatsen att könsstympning var förklaringen till 

den ökade frekvensen då det var den tydligaste faktorn som skilde grupperna åt (20).  

 

Vangen et al gick vidare och fördjupade sina analyser med ytterligare en registerstudie där 

somaliska och norska kvinnors komplikationsrisk jämfördes i relation till kvinnlig 

könsstympning. Antalet akuta kejsarsnitt var dubbelt så hög hos de somaliska än hos de 

norska kvinnorna och antalet planerade kejsarsnitt var tredubbelt hos somalierna. Studiens 

författare påtalar att styrkan i denna studie var att ett stort antal somaliska kvinnor ingick. 

Ingen möjlighet fanns dock att jämföra könsstympade med icke könsstympade somaliska 

kvinnor. Studien kan därför ej svara på om de ogynnsamma förlossningsutfallen bland de 

somaliska kvinnorna beror på infibulation eller andra orsaker. Deras slutsats var att somaliska 

kvinnor var en högriskgrupp inom obstetriken vare sig utfallen berodde på könsstympningen i 

sig, eller i kombination med andra riskfaktorer. De såg det befogat med ytterligare studier 

inom detta område (21).   

 

Deras resultat bekräftades av Blair Johnson et al från 2005, som tidigare beskrivits och inte 

heller här fanns faktiska data på könsstympning utan endast data om födelseland vilket också 

gör denna studies tillförlitlighet mindre. Där var syftet att bedöma obstetriska och neonatala 

förlossningsutfall av ett stort antal somaliska immigranter i Washington, USA, för att ta reda 

på om denna grupp av kvinnor representerade en högriskgrupp. Liksom i Vangens studier 

framkom att somaliska förstföderskor hade dubbelt så hög risk att genomgå kejsarsnitt i 

jämförelse med svarta eller vita i kontrollgruppen. Oftast var kejsarsnitt i dessa fall 
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associerade med asfyxi eller misslyckad induktion. Däremot hade somaliska omföderskor 

ingen högre risk för kejsarsnitt än kontrollgruppen (28).  

 

Några mindre studier visade motsatt resultat, att kejsarsnittsfrekvensen inte var förhöjd hos 

könsstympade kvinnor. Rouzi at al kom i sin studie från 2001 fram till att det inte fanns någon 

ökad risk för könsstympade kvinnor att genomgå varken akuta eller planerade kejsarsnitt. 

Deinfibulering utfördes rutinmässigt (27). Studien av De Silva från år 1989 förstärker 

ovanstående då det även här framkom att könsstympade kvinnor inte hade någon högre risk 

för kejsarsnitt än kvinnorna i kontrollgruppen. Rutinmässig deinfibulation var utförd(15).  

 

Larsen et al visade år 2002 att kvinnor med könsstympning av typ I och II hade generellt en 

lägre prevalens av kejsarsnitt än de icke könsstympade. Denna skillnad var dock inte 

statistiskt signifikant. Justering för paritet var utförd (24). Att frekvensen ej var ökad skulle 

kunna förstås mot bakgrunden att denna typ av könsstympning inte innebär något direkt 

förlossningshinder i sig. 

 

En studie med ett resultat som skiljer sig märkbart från de övriga, är en retrospektiv studie  

utförd på en nyinrättad klinik för könsstympade kvinnor på Northwick Park Hospital i 

Storbritannien. Sex månader efter klinikens start granskades de 50 första patientfallen 

angående ålder vid könsstympningen, samt introitus storlek vid inskrivning av gravida på 

kliniken för att kunna bedöma handläggning under förlossning. Av patientfallen som 

granskades var 14 förstagångsgravida och 23 var omföderskor. Rutinmässigt utfördes 

deinfibulation. Kvinnorna fick själva välja om de ville få deinfibulationen utförd under 

graviditeten eller under förlossningen. Syftet med studien var att ge en översikt över 

problemen associerade med kvinnlig könsstympning. I resultatet framkom att ingen ökad 

frekvens av kejsarsnitt förelåg hos förstföderskor, 7 % av dessa genomgick kejsarsnitt. Hos 

omföderskor däremot genomgick 25,1 % kejsarsnitt. Ingen förklaring till detta resultat 

framkom i studien (29). 

 

De två kvalitativa studier vi hittat fördjupar perspektiven. Två olika teman framkom som 

beskriver tänkbara förklaringar till att könsstympade kvinnor genomgår kejsarsnitt i högre 

utsträckning än andra. Det ena berörde vårdpersonalens osäkerhet, till exempel om hand-

läggningen av utdrivningsskedet, som kan leda till att onödiga kejsarsnitt genomförs. I en 

studie från Schweiz framkom att på flera små landsortssjukhus i Schweiz var kejsarsnitt rutin 
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när könstympade kvinnor skulle föda sina barn. Hur många sjukhus detta gällde framkom ej 

(30). I den andra studien av Vangen et al från 2004 ansåg de norska barnmorskorna att 

kejsarsnitt ibland hade utförts på grund av brist på kunskap om hur deinfibulation skulle 

utföras (31). Det andra temat i studierna berörde de könsstympade kvinnornas inställning till 

kejsarsnitt. I den schweiziska studien ansåg en del kvinnor att kejsarsnitt utfördes för ofta och 

i den norska uttryckte samtliga somaliska kvinnor stark motvilja mot kejsarsnitt då det 

associerades med stor fara. Kvinnorna som genomgått kejsarsnitt förstod aldrig varför det 

utförts. Författarnas slutsatser var att nonchalans av dessa kvinnor kan leda till ogynnsamma 

förlossningsutfall och att dessa därför bör identifieras redan på mödravårdscentralen. I båda 

studierna utfördes djupintervjuer, se tabell för närmare metodbeskrivning (30,31). 

 

Sammanfattningsvis ses en tendens till ökad risk för kejsarsnitt om kvinnan är könsstympad. 

Dessa studier har dock metodologiska problem med bristande data om faktisk könsstympning 

och frekvens av rutinmässig deinfibulation. 
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Tabell III. Inkluderade studier som studerat kejsarsnitt 
 
STUDIE  

 
ÅR 

 
SYFTE 

 
URVAL 

 
METOD 

 
RESULTAT och 
kommentar 

Vangen S. 
et al 

2000   Undersöka prevalens och 
riskfaktorer för kejsarsnitt 
bland olika etniska 
grupper i Norge. 

Alla födslar 
1986 – 1995. 

Registerstudie, medicinska 
födelseregistret. 

Hög frekvens kejsarsnitt i 
gruppen från Afrikas Horn 
i jämförelse med den 
etniskt norska 
kontrollgruppen. 
Deinfibulation ej noterat. 

Vangen S. 
et al 
 

2002 Undersöka risk för 
komplikationer hos 
etniska somalier i Norge, 
diskutera dess relation till 
FGM. 

Alla födslar 
1986 – 1998. 

Registerstudie, medicinska 
födelseregistret. 

Akuta kejsarsnitt dubbelt 
så hög, elektiva sectio 
tredubbelt så hög hos 
somalierna. Deinfibulation 
ej noterat. 

Blair 
Johnson, E. 
et al  
 

2005 Jämföra maternell och 
neonatal morbiditet hos 
somaliska immigranter 
med svarta och vita USA 
- födda kvinnor i USA. 

579 
somaliska 
kvinnor, 
2384 svarta 
och 2435 vita 
USA - födda 
kvinnor. 

Registerstudie. Somaliska förstföderskor 
dubbelt så hög risk att 
genomgå kejsarsnitt 
jämfört kontrollgruppen. Ej 
högre risk för kejsarsnitt 
hos omföderskor. 
Deinfibulation ej noterat. 

Rouzi, AA. 
et al 

2001 Studera vikten av  
intrapartum deinfibulation 
för könsstympade kvinnor 
typ III genom att jämföra 
komplikationsförekomster 
i Saudi Arabien. 

233 suda-
nesiska, 92 
somaliska 
kvinnor. 
Hälften köns-
stympade typ 
III. 

Retrospektiv, komparativ 
studie, medicinska 
journaler. 

 Ingen ökad risk för 
kejsarsnitt pga köns-
stympning kunde ses. 
Rutinmässig 
deinfibulation. 

De Silva, S. 1989 Studera samband mellan 
förlossningskomplikation
er och könsstympning 
Saudi Arabien.  

173 köns-
stympade, 
1990 icke 
köns-
stympade 
kvinnor på 
förlossnings-
avdelning. 

Komparativ cohortstudie. Ingen ökad risk för 
kejsarsnitt pga köns-
stympning kunde ses. 
Rutinmässig 
deinfibulation. 

Larsen, U. 
et al 

2002 Undersöka förlossnings-
komplikationers samband 
med förekomst och typ av 
FGM i Nigeria. 

1851 kvinnor 
på mödra-
vård eller 
familje-
planering. 

Retrospektiv studie via 
strukturerad intervju och 
objektiv undersökning. 

Ingen signifikant skillnad i 
frekvens kejsarsnitt mellan 
icke könsstympade och 
mellan könsstympade typ I 
och II. Deinfibulation ej 
aktuellt.  

Mc Caffrey, 
M. et al 
 
 

1995 Ge en översikt över 
problem associerade med 
kvinnlig könsstympning 
och studera behovet av 
deinfibulation före 
förlossning. 

De 50 första 
kvinnorna på 
en nyinrättad 
mottagning, 
varav 37 
gravida. 

Retrospektiv studie. Ingen ökad frekvens 
kejsarsnitt hos 14 
könsstympade först-
föderskor. 25,1 % av  
könsstympade fler-
föderskor genomgick 
kejsarsnitt. Rutinmässig 
deinfibulation. 

Thierfelder, 
C. et al 

2005 Undersöka invandrade 
könsstympande kvinnors 
och vårdpersonals 
upplevelse av 
gynekologisk/ obstetrisk 
vård i Schweiz, samt 
prevalensen kvinnlig 
könsstympning i Schweiz. 

29 kvinnor 
(24 somalier, 
5 eritreaner) 
17 obstet-
riker, 17 
barnmorskor, 
3 distrikts-
läkare. 

Kvalitativ; 
fokusgruppsamtal med 
kvinnorna, djupintervjuer 
per telefon med vård-
personal. 
Kvantitativ; data från 
immigrationsmyndigheter 
analyserades. 

På vissa landsbygdsjukhus 
var kejsarsnitt rutin vid 
könsstympning. En del 
kvinnor ansåg det skedde 
för ofta. Saknas 
evidensbaserade riktlinjer 
för omhändertagande. 

Vangen, S. 
et al 

2004 Undersöka hur vård under 
graviditet och förlossning 
påverkar perinatalt utfall 
hos etniska somalier i 
Norge. 

 23 soma-
liska kvinnor 
och 36 barn-
morskor/ 
läkare/sjuk-
sköterskor. 

Kvalitativ studie. 
Upprepade djupintevjuer.  

Kejsarsnitt utförts pga 
okunskap om 
deinfibulation i vissa fall 
enligt barnmorskor. Stor 
motvilja mot kejsarsnitt 
uttrycktes hos samtliga 
somaliska kvinnor.  
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DISKUSSION 

 
Resultatsammanfattning 
Ingen vetenskaplig forskning finns där det beskrivs hur deinfibulering och efterföljande 

suturering skall handläggas hos könsstympade kvinnor. All tillgänglig litteratur (13, 14, 19, 

27, 29, 32-37) inom detta område stödjer sig enbart på beprövad erfarenhet. Resultaten från 

studier som beskriver könsstympning som möjlig riskfaktor för utdraget förlossningsförlopp, 

blödning eller kejsarsnitt är motsägelsefulla. Majoriteten av studierna tyder dock på en ökad 

frekvens utdraget förlossningsförlopp som kan vara kopplad till könsstympning. I de få 

studier där risken för ökad blödning undersökts tyder majoriteten på en ökad 

blödningstendens relaterat till könsstympning. De tre största studierna visar även en tendens 

till ökad frekvens kejsarsnitt hos könsstympade kvinnor. 

 

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att på grund av metodologiska problem i många 

studier kan ingen säker slutsats dras att eftersökta komplikationer föreligger i ökad 

utsträckning hos könsstympade kvinnor.   

 

Metoddiskussion 
Systematisk sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna beskrivna i tabell I. Då 

det finns flera benämningar för kvinnlig könsstympning i det engelska språket blev sökningen 

mycket omfattande. Framförallt eftersöktes studier med kvantitativ design. För att fördjupa 

förståelsen av varför kejsarsnitt ibland utförs hos könsstympade kvinnor har två kvalitativa 

studier inkluderats i resultatet. Trots de många sökorden och kombinationerna var det samma 

artiklar som hittades i flera databaser. Efter att ha läst abstrakt och granskat ett stort antal 

artiklar, valdes många bort på grund av att de inte mötte syftet eller var av dålig vetenskaplig 

kvalitet. Till en av frågeställningarna hittades inga vetenskapliga artiklar alls. Orsak till det 

kan vara begränsningen av publiceringsår från 1989 och framåt, eftersom vi eftersökte så 

aktuell litteratur som möjligt. Detta är en tänkbar svaghet i denna studie eftersom viss 

grundläggande litteratur inom detta ämne kan vara av äldre datum. Ytterligare en möjlig 

svaghet är avgränsningen av komplikationer. Inom ramen för ett 5-poängsarbete var det ej 

praktiskt genomförbart att ge en heltäckande beskrivning av samtliga tänkbara 

komplikationer. 
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De vetenskapliga studier som hittats har lästs igenom flera gånger, kritiskt granskats och 

översatts. Studiernas resultat har sedan sorterats in under de två frågeställningar vi kunnat få 

svar på. Svårighet att tolka resultatet uppstod då studierna var utförda på väldigt olika 

populationer och på mycket olika sätt. I vissa studier fanns till exempel ingen uppgift om 

kvinnorna i studien var könsstympade, ej heller eventuell könsstympnings svårighetsgrad. 

Vissa studier var utförda på Afrikas landsbygd, andra under västerländska förhållanden, vilket 

kan vara orsak till det skiftande resultatet.  

 

Kvinnlig könsstympning förknippas i litteraturen med en rad hälsokomplikationer, inte minst 

obstetriska sådana. Trots detta finns få kontrollerade studier publicerade. En möjlig orsak till 

detta sparsamma fynd av studier kan vara bristande forskningsresurser i länder där köns-

stympning praktiseras. Svårigheten att finna randomiserade kontrollerade studier av god 

kvalitet bekräftas av Obermeyer och Reynolds i en review från 1997, där man eftersökte all 

tillgänglig medicinsk och demografisk litteratur kring kvinnlig könsstympning på engelska 

och franska mellan åren 1966 till 1996. De beskriver de ofta förekommande metodologiska 

problemen och risken för felkällor i forskningen kring kvinnlig könsstympning. Man 

understryker behovet av mera forskning inom området (38). 

 

Resultatdiskussion 
 

Deinfibulation och suturering 

Inga vetenskapliga artiklar hittades som beskriver det praktiska handläggandet. 

En orsak till att ingen forskning finns kan vara svårighet att genomföra sådana studier 

metodologiskt och även svårighet att hitta kontrollgrupper av andra könsstympade kvinnor.  

 

Föreskrifter och lokala riktlinjer baseras på beprövad erfarenhet. Eftersom ett gott 

handläggande av deinfibulation och suturering är av största vikt i omhändertagandet av 

könsstympade kvinnor, har vi ändå valt att i diskussionen presentera dessa fynd. 

 

 De flesta är överens om hur deinfibulation bör göras. Se bild nedan. Man bör börja med att 

tvätta av området och bedöva ordentligt med antingen pudendusbedövning eller infiltration. 

Med ett eller två fingrar lyfts sedan hudbryggan och klippet görs i medellinjen och framåt tills 

uretramynningen kan ses. Viktigt är att inte klippa för långt då detta kan medföra blödning 
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och att nervtrådar skadas. Ett längre klipp än till uretramynningen ger inget större utrymme 

för barnet vid förlossningen och är därför inte nödvändigt (1,13,14,19,33-35,37). 

                          
Bild 2. Infibulerad kvinna (26) Bild 3. Deinfibulerad kvinna (26) 

    

Vad som gäller vid suturering efter deinfibulation har vi i Sverige enligt lag inte rätt att 

reinfibulera (sy ihop öppningen igen). Normal vulvaanatomi bör eftersträvas. Några enstaka 

suturer bör sättas i övre delen av klippet, då det kan finnas nervändar som måste skyddas. 

Därefter bör sårkanterna sutureras åt sidorna, var för sig med enstaka eller fortlöpande suturer. 

Eventuell bristning sutureras på sedvanligt sätt (1, 13, 14, 32-35). Sårkanterna efter klippet 

måste sutureras, så att kanterna inte ligger mot varandra och växer ihop (6). Reyners menar 

däremot att suturering inte är nödvändig om hudbryggan är tunn och ingen blödning uppstått 

(19). Socialstyrelsen påtalar att en infibulerad kvinnas förlossning ej kan anses vara normal 

och att deinfibulering därför bör utföras av obstetriker (1). I litteraturen framkommer dock att 

det i praktiken även utförs av barnmorskor (12). 

 

Oenighet råder om när under graviditet eller förlossning deinfibulation bör utföras. I Göteborg 

görs det tidigt i förlossningsarbetet (exakt tidpunkt ej angiven), i Stockholm anses däremot att 

det bör göras i slutet av utdrivningsskedet (13, 14, 32). WHO rekommenderar att om 

öppningen är så liten att förlossningens framåtskridande blir svår att följa bör deinfibulation 

ske tidigt i förlossningsförloppet, i annat fall inväntas utdrivningsskedet (16).  

 

I Sverige utförs inte deinfibulation under graviditet om inte kvinnan själv önskar detta eller 

vulvaöppningen är extremt liten (1). Deinfibulation kan dock med fördel utföras på icke 

gravida kvinnor eller under tidig graviditet (19, 29, 32, 33). Det finns även läkare som menar 

att deinfibulation bör utföras under narkos eller spinalanestesi av hänsyn till möjliga 

plågsamma minnen från könsstympningens utförande (1, 29). 
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Mödravården har en central och betydelsefull roll i omhändertagandet av könsstympade 

kvinnor. Det är av största vikt att redan under graviditeten identifiera eventuell köns-

stympning och tillsammans med kvinnan lägga upp en plan inför förlossningen, för att 

undvika ogynnsamma förlossningsutfall (12, 29, 37). Detta tror vi är viktigt för att kvinna och 

paret ska få en så positiv förlossningsupplevelse som möjligt. 

 

Den stora osäkerhet som råder angående bästa tidpunkten för deinfibulation verkar vara en 

konsekvens av bristande vetenskapligt underlag. Randomiserade kontrollerade studier behövs 

för att med säkerhet fastställa det bästa praktiska handläggandet av deinfibulation. 

 

Risk för utdraget förlossningsarbete och blödning 

Studierna visade motstridiga resultat. Flertalet studier visar att det finns ett möjligt samband 

mellan kvinnors könsstympning och utdraget förlossningsförlopp samt blödning. Vår tolkning 

är att med god handläggning av deinfibulation hos en könsstympad kvinna som ska föda är 

risken för ett utdraget förlossningsförlopp eller blödning liten. Resultaten i studierna utförda 

av Rouzi et al och Essén et al visar att ingen sådan risk föreligger överhuvudtaget med rätt 

tillvägagångssätt. Dessa undersökningar genomfördes i en sjukhusmiljö som var väl förtrogen 

med deinfibulering vid förlossning, något som författarna poängterar som mycket viktigt (26, 

27).  

 

I tre studier som tvärtemot visade en förhöjd frekvens av dessa två eftersökta komplikationer, 

fanns inga säkra data över i hur stor utsträckning de inkluderade kvinnorna var könsstympade 

(20, 21, 28). Där har man istället förlitat sig på tidigare publicerade genomsnittssiffror som 

visar en hög könsstympningsförekomst i aktuella grupper. Detta medför som tidigare nämnts 

att fynden i sig ej kan bindas till könsstympningen som sådan. Dessa studier initierades mot 

bakgrunden att kvinnor från Afrikas Horn tycks vara en riskgrupp inom obstetriken (21,28). 

Studierna bekräftar detta påstående. Likaväl som resultaten skulle kunna förklaras som 

orsakade av könsstympning, skulle de också kunna ha sin grund i andra omständigheter runt 

dessa kvinnor. Kommunikationssvårigheter kan leda till felbedömningar i handläggandet av 

förlossningen och är officiellt definierat som en riskfaktor för ett sämre förlossningsutfall 

(21). I en tidigare studie av Essén et al framkom en allmänt känd föreställning hos somaliska 

kvinnor att, som en strategi för att minska risken för en svår förlossning, äta mindre under 

graviditeten och därmed få ett mindre barn. Denna strategi skulle möjligen kunna få motsatt 
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effekt; ett sämre fungerande värkarbete på grund av nedsatt näringsstatus och därmed vara en 

förklaring till utdragen förlossning (26). 

 

En orsak till utdragen förlossning hos en könsstympad kvinna kan också vara rädsla. I en 

kvalitativ studie utförd av Berggren bland kvinnor från Afrikas Horn beskrev dessa kvinnor 

att obehagliga minnen från könsstympningsingreppet kom tillbaka under förlossningen (3). 

Detta är något som vårdpersonal bör vara medveten om, inte minst i förlossningssituationen 

(12). Man nämner också stress i kvinnans totala livssituation som en bidragande faktor 

(18,21). Främlingskap och väntan på uppehållstillstånd är exempel på faktorer som kan 

påverka kvinnors mentala hälsa i samband med graviditet och förlossning (39, 40). 

 

I tre av de fyra studier där ökad blödning rapporterats finns även fyndet utdragen förlossning. 

Anmärkningsvärt är att tänkbara blödningskällor ej redovisats i studierna. Ökad blödning har i 

äldre litteratur förknippats med det klipp som lägges i deinfibulationssyfte (15), medan andra 

menar att denna ärrvävnad ej är blodkärlsrik och därför ej blöder nämnvärt (41). WHO 

konstaterar 1999 att inga fall av blödning enbart beroende på könsstympning har rapporterats 

(42 s. 42). När ökad blödning ses tillsammans med utdraget förlossningsarbete skulle det i 

stället kunna vara ett uttryck för en atoniblödning till följd av en uttröttad livmoder (43). 

 

Förvånande nog, visade två av studierna där majoriteten könsstympning var av typ II, en ökad 

frekvens förlängt förlossningsförlopp. Författarna menar att orsaken till detta kan vara 

minskad elasticitet i vävnader på grund av ärrbildning efter könsstympningen (22, 23). För 

detta antagande finns dock ingen evidens dokumenterad (42 s 42). En av dessa studier byggde 

i stor utsträckning på kvinnornas självrapporter, vilket inte kan anses ge ett lika tillförlitligt 

resultat som andra datainsamlingsmetoder (44). Erfarenhetsmässigt har setts att en 

förlossnings längd i tid upplevs väldigt olika från kvinna till kvinna.  

 

Resultaten är inte entydiga och med tanke på den stora mängd litteratur som finns publicerad 

inom detta ämne är det anmärkningsvärt få kontrollerade studier som utförts. 
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Risk för att föda med kejsarsnitt 

De största studierna visar tendenser till ökad risk för kejsarsnitt för kvinnor från länder där 

könsstympning är vanligt. Studierna innehåller dock metodologiska problem, bland annat 

brister i datainsamling. 

 

I tre stora studier fann vi en påtagligt ökad risk för somaliska kvinnor att genomgå kejsarsnitt 

i jämförelse med kontrollgrupperna (20, 21,28). Eftersom faktisk frekvens av könsstympning 

ej finns i dessa studier och därmed inte heller uppgifter om deinfibulation, kan denna ökade 

risk för kejsarsnitt ej sammankopplas med enbart könsstympningen i sig. Liksom det tidigare 

beskrivits att övriga obstetriska komplikationer även kan tänkas bero på andra omständigheter 

runt dessa kvinnor, skulle orsaken till förhöjd kejsarsnittsfrekvens också kunna förklaras på 

samma sätt. Kommunikationsproblem på grund av kultur eller språksvårigheter kan vara en 

sådan faktor (21). Osäkerhet hos vårdpersonalen att handlägga förlossning med könsstympade 

kvinnor kan också vara en bidragande orsak till en ökad frekvens kejsarsnitt hos dessa 

kvinnor. Två kvalitativa studier inkluderades i studien för att fördjupa innehållet och 

förståelsen kring hur de födande kvinnorna och barnmorskor upplever relationen mellan 

könsstympning och kejsarsnitt. Det framkom att kejsarsnitt utförts beroende på kunskapsbrist 

om könsstympning (30,31) och att könsstympade kvinnor upplevt att kejsarsnitt utförts utan 

en nödvändig indikation (30). Kvinnors starka motvilja mot kejsarsnitt framkom också, då det 

på grund av kvinnornas ursprung i länder med otillräcklig mödra- och förlossningsvård 

associerats till stor fara (31,44). Detta visar att vikten av kunskap om könsstympning och 

omhändertagande av dessa kvinnor är av avgörande betydelse för att vi barnmorskor ska 

kunna stödja dem på bästa sätt genom graviditet och barnafödande. 

 

Tre andra mindre studier (15,27,28) där data om könsstympning fanns redovisad, men inte 

alltid vilken typ, kom fram till att könsstympade kvinnor inte hade ökad risk att genomgå 

kejsarsnitt. I dessa studier utfördes alltid rutinmässig deinfibulation av könsstympade kvinnor 

typ III innan eller under förlossning. Av dessa studiers resultat drar vi ändå några slutsatser. 

Med goda kunskaper hos personal att omhänderta könsstympade kvinnor och där goda rutiner 

för deinfibulation finns kan könsstympade kvinnor föda barn utan ökad risk för kejsarsnitt. 
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Slutligen 

Avslutningsvis kan vi konstatera att en av svårigheterna i forskningen kring 

könsstympningens obstetriska konsekvenser är möjligheten att insamla data bland de 

involverade kvinnorna i ursprungsländerna. Många förlossningar sker i hemmen. I områden 

där hushållen har små ekonomiska marginaler uppsöker man kanske sjukhus endast då man 

redan vet med sig att tidigare förlossningar inneburit svårigheter, vilket för med sig att den 

grupp man inkluderar i sjukhusbaserade studier inte är en representativ grupp för hela 

populationen. Vid förlossningar i hemmen utan sjukvårdspersonal närvarande förs inga 

medicinska journaler, utan vid de retrospektiva studierna måste man förlita sig till minnet av 

tidigare förlossningsutfall. I ett land som Somalia, där prevalensen könstympade kvinnor 

uppskattas till 98 % är det inte heller enkelt att hitta en kontrollgrupp. 

 

De senare åren har flera studier i västvärlden också publicerats inom detta ämne (se tabell II 

och III). Det är positivt, då metodproblemen kan begränsas mer när forskning bedrivs även i 

länder där mödra- förlossnings- och eftervård täcker hela landets befolkning. På initiativ av 

WHO har dessutom en mycket stor case-control studie med 30 000 kvinnor i sex afrikanska 

länder nyligen avslutats. Den beräknas vara färdig för publicering i början av nästa år (45). 

Inriktningen för denna omfattande studie är obstetriska hälsokonsekvenser vid kvinnlig 

könsstympning och kan bli ett värdefullt bidrag i förlossningsvården och inte minst i arbetet 

för att begränsa kvinnors lidande i världen. 

 

Idag finns ingen aktuell vetenskaplig forskning i det praktiska handläggandet angående 

deinfibulering och suturering av könsstympade kvinnor. Det bästa vi nu kan grunda vårt 

praktiska utförande på tills vetenskapliga studier kommer, är WHO:s rekommendationer som 

är väl grundade i lång samlad erfarenhet. 
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