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Angereds Närsjukhus

En specialiserad gynekologisk mottagning  
för dig som har besvär orsakade av kvinnlig omskärelse.

VULVA- 
MOTTAGNING



www.angeredsnarsjukhus.se/vulvamottagning

VULVAMOTTAGNING
Vi tar emot patienter som har besvär orsakade av 
kvinnlig omskärelse. 
Det kan handla om fysiska besvär som till exempel svårigheter att  
kissa, smärta vid menstruation eller olika psykiska besvär.

VILKA ÄR VI?
Hos oss arbetar gynekolog, barnmorska och kurator tillsammans i 
ett team för att kunna hjälpa våra patienter på bästa sätt med både 
fysiska och psykiska besvär. Vi tar också hjälp av tolk vid behov.

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?
Vi kan hjälpa till med rådgivning, stödjande samtal och behandling 
av fysiska besvär som uppkommit på grund av omskärelse.
Vi kan också göra öppningsoperationer vid behov.

Vanliga besvär orsakade av kvinnlig omskärelse:

• Svårigheter att kissa
• Svår smärta vid menstruation
• Svårigheter/smärta vid samlag
• Olika besvär i samband med barnfödande
• Cystor, fistelgångar, ärrbildning, med mera.



facebook.com/angeredsnarsjukhus

VAD ÄR KVINNLIG OMSKÄRELSE?
Kvinnlig omskärelse är en mycket gammal och icke-religiös sedvänja. 
Den innebär att delar eller hela kvinnans yttre könsorgan tas bort eller 
skadas. Denna sedvänja utövas framför allt i östra och centrala Afrika, men 
förekommer även i vissa länder i Mellanöstern och Asien. 

FÖRBJUDET  
ENLIGT SVENSK LAG
I Sverige är det förbjudet enligt lag 
att omskära flickor och kvinnor.
Det är inte heller tillåtet att föra 
med sig en flicka eller kvinna till 
något annat land för att utföra 
omskärelse där.
Kvinnlig omskärelse kan ge stora 
besvär. Besvären kan vara både 
fysiska och psykiska.

”Kvinnlig 
omskärelse kan ge 
stora besvär. 
Besvären kan vara 
både fysiska och 
psykiska.” 



Foto: Bert Leandersson
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Angereds Närsjukhus
Halmtorget 1 
424 65 Angered

031 – 332 69 02

ans.vulvamottagning@vgregion.se

www.angeredsnarsjukhus.se/vulvamottagning

TELEFON – TIDSBOKNING OCH RÅDGIVNING: 

E-POST: 

VULVAMOTTAGNING 

VILL DU HA HJÄLP?
För att komma till oss behöver du en remiss från till exempel barnmorska på 
mödravårdscentral/ungdomsmottagning, skolsköterska eller distriktsläkare/
gynekolog på vårdcentral. 
Det går också bra att skriva en egenremiss. Du hittar blankett för egenremiss 
på vår webbplats:
www.angeredsnarsjukhus.se/egenremiss
Om du har frågor eller vill prata är du välkommen att höra av dig till oss.

KONTAKT – HITTA TILL OSS

Vulvamottagning Angereds Närsjukhus är en del av Sjukhusen i väster. 
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