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Interpellationssvar till Inga Jonasson, V -  
Återredovisning gällande motion om kvinnlig 
könsstympning?  
Som ett led i att upprätta en policy med rutiner kring handläggning (fungerande 
vårdkedja) har en arbetsgrupp med bred representation planerat och genomfört ett 
utbildningsprogram. Målet med utbildningsprogrammet är att öka kunskapen om 
kvinnlig könsstympning (KKS) generellt, att utveckla metoder och implementera 
rutiner i de berörda verksamheterna, att följa framtagna riktlinjer, att anställda vet 
hur de ska handla i kontakten med flickor och kvinnor i riskzon och att en 
fungerande samverkan i nätverk mellan berörda aktörer inom och utom 
Landstinget ska upprätthållas. 
 
De förväntade effekterna av utbildningsprogrammet är att öka beredskapen för 
denna problematik, att öka den professionella kunskapen för att möta frågor, 
tankar och känslor kring KKS, att upprätta rutiner för ett gemensamt förhållnings-
sätt och handläggning samt skapa en gemensam grund för preventiva insatser i 
länet. 
 
Målgrupp i arbetet är medarbetare inom barnhälsovården, kvinnohälsovården, 
kvinnosjukvården, primärvården, ungdomsmottagningarna, skolhälsovården i 
Jönköpings län samt politiker i kommun och landsting samt Migrationsverket. 
 
Föreläsningar ”Hur möter vården våld och förtryck i hederns namn”? 
genomfördes vid upprepade tillfällen i länet under 2008-2009 för målgruppen . På 
grund av omorganisation har planerade utbildningar för primärvården ännu ej 
kunnat genomföras. Föreläsningarna och annat kunskapsmaterial se 
www.lj.se/barndialogen . Träffar med kontaktpersoner i syfte att följa upp lokala 
aktiviteter har genomförts. Riktlinjer i form av PM finns nu inom samtliga 
sjukvårdsområden. Medicinsk programgrupp barn kommer under 2011 att lyfta 
frågor om övergrepp på barn mer generellt där KKS utgör en viktig del. 
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De insatser som hittills vidtagits ger fortsatt stöd för de förväntade effekterna 
vilket innebär:  
► Ökad kompetensnivå hos medarbetare som möter dessa barn och föräldrar i 

sitt arbete och därigenom förbättra bemötandet 
► Ökad beredskap att i vården uppmärksamma denna problematik 
► Ökad kunskap för att möta frågor, tankar och känslor kring KKS och rutiner 

för ett gemensamt förhållningssätt och handläggning preventivt. 
 
 
 
Peranders Johansson 
Landstingsstyrelsens ordförande 
 


