Amelmottagningen/projektet
– en rättvis vård för kvinnor med
erfarenhet av könsstympning
Bakgrund/kontext/utgångsläge
Vår verksamhet
Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm
är Sveriges enda mottagning för kvinnor med
erfarenhet av könsstympning. Här arbetar
gynekologer, barnmorskor och kuratorer. Kopplat till
mottagningen finns ett utbildningsprojekt med
uppdrag att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal om
könsstympning.

Bakgrund
• Socialstyrelsen uppskattar (2015) att ca 38 000
flickor/kvinnor i Sverige har varit utsatta för någon
typ av könsstympning.
Utlandsfödda kvinnor har en sämre tillgång till
både mödrahälsovården under graviditet och den
kostnadsfria cellprovtagning jämfört med
svenskfödda kvinnor.
Kvinnor med erfarenhet av könsstympning vittnar
dessutom om att hälso- och sjukvården i hög
utsträckning saknar kunskap om könsstympning
och dess konsekvenser. Det leder till att kvinnor
vilka faktiskt söker vård löper risk att erhålla ett
oprofessionellt bemötande och felaktig eller ingen
vård alls.
Flertalet studier visar på en ökad risk för
komplikationer i samband med förlossning för
könsstympade kvinnor.

Mål, delmål och aktiviteter
Övergripande syfte
Vi vet att kunskapsbehovet av frågan är stort inom
hälso- och sjukvården. Det behövs grundläggande
kunskap hos personal för att kunna erbjuda
patientgruppen den vård de behöver.
Genom att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal om
könsstympning hoppas vi kunna främja en jämlik vård
och säkerställa att patientgruppen får vård utifrån
behov.
Vi arbetar också förebyggande mot könsstympning
genom att samverka med patientgruppen direkt och
indirekt genom samverkan med andra i vården vilka
möter patientgruppen.

Specifika syften / mål
• Genom föreläsningar utbilda hälso- och
sjukvårdsarbetare som befinner sig i den del av
vårdkedjan där de ofta möter patienter med
erfarenhet av könsstympning.
• Ta fram arbetsmaterial för yrkesverksamma.
• Ta fram patientmaterial översatt på olika språk.
• Genom samarbeten med relevanta
verksamheter/områden/aktörer inom landstinget
lyfta frågan och utbilda både patientgrupp och
hälso- och sjukvårdspersonal.

QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum Utvecklingsprogram
”Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister”

Amelmottagningen/projektet

Resultat och nuläge
Resultat
Patientbesök Amelmottagningen 2015- 2018 (31:e okt)
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Vi har sett en markant ökning av patientbesök till
mottagningen efter att vi satte igång med vår
utbildningsinsats 2017. Från 2016 till 2017 har vi en
ökning på nästan 35 %.
Sedan projektstarten har vi utbildat ca 4400
yrkesverksamma.
Vi har även tagit fram arbetsmaterial till
yrkesverksamma och patientinformation översatt på
olika språk.

