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’Oskuld och Mödomen’ 
Fakta och myter 

 
Är det ett problem för gynekologen? 
Att undersöka och intyga- olika läkartraditioner 
Positioner på fältet: konflikt men utmaningen! 
Varför hymenkirurgi spelat ut sin roll! 
Praktisk handläggning 
 
Birgitta Essén 
Överläkare vid  kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset 
Professor i internationell mödra- och kvinnohälsa 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa,  
Uppsala universitet 

Syftet med föredraget 

att ge instrument till er som möter dessa 
patienter och att ge en ökad 
förförståelse  till er som inte är av den 
åsikt att dessa patienter skall bemötas 
inom vården 

 

 Är det ett gynekologiskt 
problem?  

Vi är: 
 Experter inom reproduktiv hälsa 
 Rådgivare till många yrkeskategorier 
 Möter flickor och kvinnor – ofta med partner 
 
..främsta uppgiften handlägga frågor från 

patienten 

Ungdomar i Sverige idag 

• 70 000 har begränsningar i val av partner 
• Flickor åk 9:  

 25% oskuldsnorm (ej sex före äktenskap)  
 7% hedersrelat begränsningar;hot o våld  
     (Ungdomsstyrelsen, 2009) 

• Flickor åk 9 invandrarartäta områden: 
 50% flickor  oskuldsnorm 
     (Högdin 2006) 

 

 

Oro om oskulden –fall från 
mottagningen 

Aisha, 28 ska snart gifta sig med Abdul –en man hon älskar-
också han från Afganisthan. Aisha har aldrig haft sex. Hon har 
läst i en svensk bok att FÅ kvinnor, även om de aldrig haft sex, 
blöder på bröllopsnatten. “Jag har en mödom men barnmorskan 
säger att den inte existerar”. 
Detta gör henne väldigt nervös, orolig och nedstämd. Hon 
berättar att hon försökt ta livet av sig. Hon ber om hjälp, att 
intyga att hon aldrig haft samlag och så att hon säkert blöder på 
brollopsnatten.   

 
Skall DR/barnmorskan hjälpa  
patienten ? Om ja –hur i så fall, 
 vem göra vad? 

    
En vävnad som vi föds 
med och som har en stor 
normalvariation 
 
Utseendet kan beskrivas, 
men säger inget om 
vaginalt samlag skett 
 
40-80% blöder ej vid 
första samlaget  men 
detta kan ej avgöras på 
förhand  

   Hymen — medicinska fakta 
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Blödning-den centrala frågan 
Positioner på fältet 
1) Plastikkirurger: ”Vill hjälpa stackars patienten därför op“. 
Handlägges utan evidens och primärt vinstdrivande. (af Burén et al , 2010) 

 
2) Gynekologer, skolsköt, barnmorsk, Ungdomsmott?? Måste kunna få 
skilja på långsiktig opinionsbildning och bemötande av den enskilda 
patienten 
 
3) Vårdforskare: ”kan ej op det som inte finns”. Mödomshinnan är en 
myt. Kulturella problem ska ej handläggas i vården (Christanson et al, 2004) 

 
 

Vem vänder sig till vården?  
På vilka grunder? 
”Man borde få operera mödomshinna, t ex. om man 
är hotad på liv och död, det måste finnas hjälp. Till 
exempel jag vill inte operera mig nu längre, men 
innan behövde jag mycket hjälp.  
Skolsköterskan visste att jag inte var oskuld, men 
sa: ’nej, det finns inte’ [möjlighet till operation].  
Men det måste finnas någon slags hjälp här i 
Sverige. ” 

  
 Flicka, gymnasist, föräldrar  från Marocko 

Mitt budskap idag 

•  Hymenplas+k	har	spelat	ut	sin	roll!	

•  Kontrollen	av	kvinnas	reproduk+on	bör	
förskjutas	från	omgivningen	(familjen/
sjukvården)	+ll	individen	dvs	kvinnan!	

•  Använd	handböckerna	om	det	samlade	
Vårdkonceptet!	

Vilka vänder sig till vården? 
 
i.  Bred åldersgrupp, 15-30 år 
ii.  Varierande etnisk bakgrund 
iii.  Gynekologiska besvär 
iv.  Psykisk ohälsa, sexuellt ofredade 
v.  Våld, hot, kränkningar 
vi.  Kan söka vård även tillsammans med 

pojkvän, förälder 
 

 Essén et al, Länsstyrelsen i Skåne, 2007.   
 v Moorst et al.  Eur J Contraception and RH; 2012 

 

 

Ett samlat vårdkoncept har mer på 
fötterna än enbart hymenoperatiner 

 
ü Det går att möta patienter som söker för oskuld och 
heder tvärprofessionellt inom redan upparbetade 
vårdrutiner 

ü Bemötande och upprepade konsultationer  
    viktigare än enstaka råd och åtgärder 

ü Konsultationen stärkte patientens 
förhandlingsposition gentemot släkten 

ü ”Multilevel-ansats” :Individ-Grupp-och Samhällsnivå 

  NCK Rapport 2011. v Moost 2012. 

 
 

    

Handläggningsmall 

Orientering om 
anatomi,fysiologi 

Gynekologisk us 

Bemötande av myter 

Nätverksstöd 

Stärka självförtoende 

Vanföreställningar? 

Alternativ till kirurgi? 

Bearbeta rädsla  

Tidigare relation? 
Äktenskapsplaner? 

Riskbedömning 
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Ett samlat vårdkoncept 
-arbeta på flera nivåer 

Individnivå  
Skydd+samlat vårdkoncept  

Gruppnivå  
Riktade insatser i kända 

riskgrupper (♂&♀) 

Samhällsnivå  
Sex- & samlevnadsundervis 

mot mytbildning 

35  30  25 

Orsaker till förstagångsbesök för 35 patienter med 
hedersvåldsproblematik vid Kvinnokliniken, 
Universitetssjukhuset MAS i Malmö, 2003-2006.  

20 14 

+  
Kränkning + 

 Hot +  
Våld 

Oro 
Sökt mottagningen 

Riskgrupper för ‘oskuldsnorm’? 

•  1500 ♂/ 2800♀  förbjudna föräktenskaplig sex 
   (Socialstyrelsen, Frihet och ansvar, 2007) 

 

•  17 ggr högre risk omfattas om utlandsfödd  
   (Högdin, Sociologisk forskning 4:2006) 

•  Starkaste bidragande faktor för bibehålla 
   ♂: kort tid i Sverige 

  ♀: föräldrars religiositet  
    (Ghadimi, Socialvetenskaplig tidskrift 1:2007) 

Samtalet 
Jag-stärkande 

”Man får mer självförtroende när man 
går och pratar med någon. Man 
känner oh, det är inte mitt fel!  
 
Jag tycker att många tjejer borde ha 
kontakt med någon så att de ska 
kunna prata. Jag mådde mycket 
dåligt, det är många gånger har jag 
försökt göra självmord.”  

   
(Flicka 21 år, student, Iranskt ursprung) 

Återkoppla 
Vilken nytta? 

  ”Jag gjorde inte direkt som vi hade pratat om 
[Dr och jag]. Men när vi skulle gifta oss var jag 
inte så nervös som tidigare för jag visste att jag 
var oskuld. 
 
 Älskar han mig så får han ta mig - med eller 
utan blödning tänkte jag! Men hade jag inte fått 
prata med Doktorn hade jag blivit galen! 
 
(Ung kvinna 20 år, libanesiskt ursprung, våldtagen som liten av 
farbror) 
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Är vårdprogrammet egentligen OK??? 

Globala värderingssytem 
Pedagogiska uppgiften att integrera  

 Samhällen globalt sett: Individens 
socioekonomiska tryggehten skaps av släkt 
eller klanstruktur. Ingen välfärdspolitik 
utövas från en svag stat. 

Svenska samhället, sett idag: Individens 
socioekonomiska trygghet skapas av 
staten. En stark stats välfärd är överordnad 
religiös, etnisk eller familjär tillhörighet. 

 
       Hjärpe, 2005 

 
 
 

Regeringsuppdrag 

ü Handledning till 
sjukvårdspersonal 

ü  Frågor som rör sex 
och samlevnad  

ü  Fokus på oskuld 
inklusive 
blödningskontroll och 
hymenplastik 

 
 

Nu lyssnar  
jag - du kan  

fråga nu! 

Antropologi 
+ 

Kvinnosjukvård 
= 

SANT 

Hej	BirgiFa!	
Vänder	mig	+ll	dig	för	aF	eGerhöra	dina	synpunkter	

och	få	lite	stöd.	
	•  Jag	har	träffat	ggr	flera	en	flicka	som	varit	i	S	i	3	år,	är	född	94	ursprung	

Afganistan.	"Lurad"	av	afganistansk	man	i	S	om	äktenskap,	och	så	blev	det	
sex	och	han	hävdar	aF	hon	inte	är	"flicka"	längre.	JäFetrauma,	intoxförsök	
för	drygt	1½	år	sdn.	Bor	med	mamman	som	inte	vet	ngt.	

•  	Varit	på	vår	moFagn	med	önskemål	om	hymenplas+k.	Träffat	annan	
kollega	först	info	om	vårt	förhållningssät,	knip	osv.	men	har	återkommit,	
ggr	flera	och	vill	ha	remiss	för	hymenplas+k.	Jag	har	us	och	inf	,	både	med	
o	utan	Wntolk,	föreslaget		"hymenshop",	men	det	hela	landar	i	aF	hon	via	
andra	vårdinräFningar	återremiFeras	+ll	oss	för	plas+k.		

•  Hon	har	inte	inte	handlat	på	nätet.	Hon	skall	nu	giGa	sig	i	Afganistan,	och	
skall	åka	dit	ngn	gång	under	hösten.	Har	du	ngn	erfarenhet	av	
hymenshopen?	Finns	det	ngt	annat	bra	trix	för	aF	uppnå	blödning	annat	
försök	+ll	blödningsreglering.	Jag	har	med	en	dåres	envishet	info	om	aF	
hymensplas+k	inte	ger	ngn	garan+	för	blödning	osv....	

•  		
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Tack Birgitta för dina kloka råd 
som gav mig bra verktyg. 

 •  Återrapport:  Tog på mig den myndiga minen och rösten och 
meddelade att av medicinska skäl helt uteslutet att åka till 
Afghanistan tillsammans med andra kringliggande problem. 
Ordnade också med ett återbesök tillsammans med mamman. Jag 
fick uppfattning vid tidigare samtal att mamman visserligen gärna 
ville att dottern skulle gifta sig men inte åka tillbaka. 

•  Idag vid återbesöket ( mamman kom inte med) glädjestrålande tjej 
som  gjort slut! Hon hade berättat vad doktorn sagt. Mannen hade 
då blivit hotfull och undrat vad det med var henne och han minsann 
kunde se till att hon skulle bli dödad om kom!! Nu satsas det på 
utbildning och tennis (hur länge det nu varar!). 

•  Vi har till mottagningen inhandlat ett 5-pack från hymenshop för att 
kunna visa hur det ser ut. Det kom i ett fint paket utan att man kunde 
ana avsändare. 


