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Begreper

Engelsk:

Female genital mutilation, FGM

Female gential cutting, FGC

Norsk:

Kvinnelig omskjæring

Kvinnelig kjønnslemlestelse, KKL

Sunna/sunnah



Type omskjæring

Type 1:

• Fjerning av hele eller deler 
av klitrorishodet eller fjerning av 
hudfolden over klitorishodet 
(forhuden). Også kalt klitordektomi.

Type 2:

• Fjerning av deler eller hele 
klitorishodet samt 
indre kjønnslepper. Noen ganger 
fjernes også deler av 
ytre kjønnslepper. Også kalt 
eksisjon.



Type omskjæring

Type 3:

• Kalles infibulasjon, eller "å ha blitt sydd".

• Deler av ytre kjønnslepper er skåret bort 
og sydd sammen slik at det kun er ett lite 
hull. Dette hullet blir da eneste utgang for 
urin, utflod og mens.

• Hos noen kan også indre kjønnslepper 
og klitorishodet ha blitt fjernet.

• Ofte må hullet delvis åpnes før samleie, 
og kvinnen bør åpnes i svangerskapet 
for å lette fødsel.



Type omskjæring

Type 4:

• Alle andre inngrep i vulva som ikke 

er medisinsk årsak. 

• Noen steder vil man ikke skjære 

vekk noe, men utføre andre ritualer 

som å prikke, stikke, rispe i, brenne 

eller skrape i vulva.



Konsekvensene av omskjæring

Type 3, infibulasjon, gir oftest 

konsekvenser:

• Menstruasjonssmerter

• Hyppig UVI

• Problemer med å late vannet

• Smerter ved samleie

• Cyster og abcesser

Alle typer

• Smerter ved samleie

• Smerter generelt

• Nedsatt nytelse, "Har jeg ingen 

klitoris?"

• Nerveskader

• Traumer

Nkvts.no

Vulva.no



Åpnende kirurgi

• Oftest lettest å bli henvist via fastlege. Kun noen 

få sykehus kan kvinnen kontakte sykehuset selv

• De kan få bekreftelse på at det er medisinsk nødvendig

• De får bedøvelse og smertelindring

• Ha forståelse for at dette kan være et vanskelig valg for 

kvinnen!



https://kjonnslemlestelse.nkvts.no/innhold/praktisering-av-kjonnslemlestelse/hvor-i-

verden-praktiseres-kjonnslemlestelse/

https://www.statista.com/chart/4952/which-countries-ban-fgm-by-law/

Unicef 2015

https://www.statista.com/chart/4952/which-countries-ban-fgm-by-law/


Bakgrunn for kjønnslemlestelse

Kulturell praksis. 

• Renhet

• Ære

• Seksualitet

• Familie verdier

• Kulturell identitet

➢ Jomfruelighetog renslighet

➢ Familiens ære, kvinnelig ære, hindre stigma fra andre

➢ Nedsatt libido, hindre utroskap, sex er for mannens nytelse

➢ Fokus på morsrollen, øke mulighet for ekteskap, sosialt press.

➢ Kultur og tradisjon, religiøst ritualet



Innvandring

• I møte med andres kultur vil man se sine egen 

kultur på nytt

• Gir ofte savn av egen kultur, men også en 

mulighet til å velge hva man ønsker å ta med seg 

videre og hva man ønsker å forkaste



Kjønnslemlestelse etter innvandring

• Behov for å holde på tradisjoner

• Lojalitet til fødelandet

• Tro, religion

• Press fra familie og nære både i det nye landet, men også fra 

familie i fødelandet

• Frykt for at barna skal bryte fra hjemlandets 

tradisjoner (identitet)

• Opplevelse av at egen kultur har lavere status i det nye landet

Hvordan kan vi snakke om dette på en måte som 

ikke gir skam eller snakker ned den andres kultur?



Åpen samtale:

• Hvordan er dette i din kultur.

• Har du selv blitt omskåret?

• Hvordan har dette vært for deg?

• Har du hørt om lovverket i Norge?

• Har noen i Norge snakket med deg om 

dette?

• Opplever du press fra familie eller nære?

• Har du noen andre du kan snakke med 
dette om?

Gruppemøter med kvinner som er 

omskåret:

• Ved å snakke med andre i samme 
situasjon kan det gi trygghet på eget valg.

• Mulighet til å snakke om kropp og 
seksualitet med andre.



Fare for at barn kan bli kjønnslemlestet

Avvergeplikten

Se veileder fra NKVTS:

• https://kjonnslemlestelse.nkvts.no

Bufdir:

• Kompetanseteamet mot 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse 

og negativ sosial kontroll

https://kjonnslemlestelse.nkvts.no/



