
Mall för beskrivning/bedömning av vulva 
vid olika typer av könsstympning

({i})
AMELMottagning för omskurna kvinnor
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Typ 1
Resektion av klitoris, helt eller delvis, samt klitoriskappan
Yttre och inre blygdläppar inspekteras intakta.  
Symmetriska/asymmetriska. 

På platsen för klitoris palperas en resistens som eventuellt kan vara klitoris, 
alternativt ärrvävnad (eller en klitoriscysta). Klitoristoppen är/är ej synlig. 

Typ 1 Typ 2 Typ 3



Typ 2
Resektion av klitoris, helt eller delvis, samt klitoriskappan + 
resektion av inre blygdläppar
Yttre blygdläppar inspekteras intakta.  Inre blygdläppar ser ut att vara resece-
rade bilateralt/unilateralt (på höger/vänster) sida. 

På platsen för klitoris palperas en resistens som eventuellt kan vara klitoris 
alternativt ärrvävnad (eller en klitoriscysta). Klitoristoppen är/är ej synlig. 

Många kvinnor är födda med asymmetriska blygdläppar. Beskriver patienten 
själv att asymmetrin är på grund av könsstympningen?  
Ser du ärrvävnad som inger misstanke om att området skurits i?  
Om inte, så döms det i första hand som normalvariation. Det är ovanligt med 
resektion av endast en blygdläpp.

Typ 3
Infibulation – försnävning av vaginalöppningen genom att 
inre eller yttre blygdläppar sytts ihop (med eller utan bort-
tagande av klitoristoppen) 

En hudbrygga (bestående av blygdläppar) sträcker sig från klitorisområdet 
ner mot slidöppningen. Hudbryggan täcker/täcker ej urinröret vid inspektion. 

Slidöppningen är försnävad och genomsläpper ett/två fingrar/en bomullstops. 

På platsen för klitoris palperas en resistens som eventuellt kan vara klitoris 
alternativt ärrvävnad (eller en klitoriscysta). Klitoristoppen är/är ej synlig. 

Vid ofullständig läkning i hudbryggan kan en t ex lägga till:

I mitten av hudbryggan ses två mm-stora öppningar (patienten kan ibland 
beskriva att urin och mensblod rinner ut från öppningarna).

Beskriv gärna om urinrörsmynningen (uretra) syns eller om hudbryggan 
måste lyftas upp för att se den. Går den ens att se? Detta är viktigt vid förloss-
ning. Vagina ska inte bara kunna genomsläppa två fingrar, det ska även vara 
öppet upp över urinröret också, precis som hos kvinnor som inte är omskurna.

Typ 4
Andra skadliga ingrepp mot vulva utan medicinsk grund 

T.ex prickning, snittning eller skrapning. Dessa skador brukar vanligtvis inte 
ge synliga ärr, men kan orsaka psykologiskt trauma.
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Har du frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta AMEL-mottagningen.
Telefonnummer:  08- 616 27 00 
www.sodersjukhuset.se/amelmottagningen
På vår hemsida finns patientinformation översatt till olika språk.

Adress: Södersjukhuset. Gynekologiska mottagningen.
T-bana: Skanstull. Buss 3 mot Södersjukhuset.

Telefontider:
Måndag-torsdag  kl. 08.00- 12.00 och kl. 13.00- 15.00
Fredag  kl. 08.00- 12.00

Vårdguidens e-tjänster. 
Du kan också kontakta oss via webben 
Logga in på www.1177.se.
Genom 1177 Vårdguidens tjänster erbjuds du rådgivning dygnet runt. 

Telefonnummer: 1177
Rådgivning 1177 på somaliska:  0771 1177 91
Rådgivning 1177 på arabiska:  0771 1177 90


