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Men vad sker på
Förlossningen?
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“ The Dr explained everything to me. The first week I 

went there she gave me the date and she said: “You 

have to come back after three days”. I went there and 

there was still no contraction. She told me: “If this baby 

is overdue still, then we don’t have a choice but to 

induce you. But the choice will be down to you.” 

That’s what she told me. In case anything happens to 

the baby then that is your responsibility , but they have 

given me all the options. They sat down with me. They 

explained everything to me. 

I was so lucky because the doctor she was really aware 

of the whole conception that we people have about 

having injections all that sort of crazy stuff. She was 

very aware of where I came from. It really helped me a 

lot. It has to make sense to me”



olika föreställningar

”När dom körde iväg och skulle kejsarsnitta mig gick 

fostervattnet och barnet kom ut på vanligt sätt. Vad var det jag 

sa? Till alla kvinnor säger jag nu: Gå inte tidigt till sjukhuset: 

Vänta hemma! Det är ju regel här i Sverige att man blir snittad. 

De gör alla likadant….”

I: Kan det inte vara farligt att vänta hemma för länge?

” De [läkarna] ljuger. De säger när dom vill snitta att hjärtat inte 

slår, men när barnet kommer ut fungerar hjärtat som det skall. 

De ljuger hela tiden!! Vi vill inte kejsarsnittas“ 

Somalisk kvinna, 













➢ Somalia: Hargeisa Group Hospital 
C/S driven by kinship



5 samtycken 
innan op

Kollektivt  
ansvar

Sjuk 
mor/foster

Gravid

Foster

1.Make

3. Operatör 4.Anestesiolog

2.Morfar

5. ObGyn

Samhälle där alla beslut- även akuta kejsarsnitt -tages på kollektiv
nivå utifrån släktskap, men tar lång tid….så få överlever…

Kiruja J  Essén B et al. Submitted 2020 



The Lancet 2006;367:1835–1841

The evidence indicates that the risk of many adverse

obstetric outcomes is increased in women who have had

FGM, compared to those who have not had it, and that

this relationship is likely to be causal.

➢“Alla är könsstympade –måste vara orsaken”! 
Vad sager WHO och vad sager  forskningen och beprövad
erfarenhet?



placenta/uterus bleeds, not connective scar tissue

Muscles, not scar  that prolong/obstruct





När vi vill väl men blir fel
-kultursensitiva blir diskriminerande
• Somalisk kvinna anmäler dålig förlossningsvård till IVO. 

• Klagar på:

För många eller uteblivna interventioner o dålig information. 

Svårt att kissa postpartum. BM svara då  ”det är för du är könsstympad” 
och får ej hjälp. Patient påpekar då att hon INTE är omskuren…

• IVO: 

Svåra komplikationer men BM har korrekt handlagt- MEN  
diskriminerade pga utgick enbart utifrån etnisk ursprung att hon var 
könsstympad utan att undersöka.



Poliklinisk
defibulering
Preop:

Bilda dig egen uppfattning anatomi 

Spegel-bestäm med patienten

Palpera klitoris

OP:

Lokalbedöva

Identifiera  uretra, övriga strukturer

Ett finger under bryggan-klipp

Ej för höga klipp

Informera om ändrad norm

Exempel på hur en omskuren kvinnas vulva kan se ut
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Forskningen om somalier:



Motiv och mål enl SKR:
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http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:690761&dswid=-1335
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2008&pid=diva2:709571&c=5&searchType=RESEARCH&language=sv&query=&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%7b%22freeText%22:%22malin%22%7d%5d%5d&aq2=%5b%5b%7b%22publicationTypeCode%22:%5b%22monographDoctoralThesis%22,%22comprehensiveDoctoralThesis%22%5d%7d%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=dateIssued_sort_desc&onlyFullText=false&sf=all
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=6201&pid=diva2:845757&c=7&searchType=RESEARCH&language=sv&query=&af=%5b%5d&aq=%5b%5b%7b%22freeText%22:%22ulrika%22%7d%5d%5d&aq2=%5b%5b%7b%22publicationTypeCode%22:%5b%22monographDoctoralThesis%22,%22comprehensiveDoctoralThesis%22%5d%7d%5d%5d&aqe=%5b%5d&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

