
I Europa beräknas att 500.000 är drabbade och att 180.000 är i riskzonen att 
bli könsstympad. Sverige har en av den högsta prevalensen av könsstympade 
kvinnor i Europa per invånare. Socialstyrelsen räknar med att 38.000 flickor/
kvinnor är drabbade och 19.000 är i riskzon. Av dessa är 7.000 under 18 år. 

save the date – den 1/6 får du veta mer om
-  Stort antal anmälningar om könsstympning men lågt antal som blir åtalade och dömda.
- Erfarenheter från England och Norge för att hantera könsstympning och åtal.
-  Modeller och processer för samverkan mellan olika yrkesgrupper för att åstadkomma 

förändring. 
-  Problemet med att viss könsstympning är oerhört svår att upptäcka av sjukvård, 

skolsjukvård och förskolor samt vilka olika signaler och indikationer man skall vara 
uppmärksam på i dessa fall.

Följ föreläsningen direkt på webben
Vi sänder föreläsningen live på webben.
Torsdag 1 juni kl. 9.00–16.00
Länk till sändningen:
hedersfortryck.se

Livesändning

Könsstympning av flickor 
- viktigt att upptäcka, utreda  
och få fällande domar



desert flower foundation scandinavia är en ideell organisation och en insamlingsstiftelse som grundades i januari 2015 
av ett antal specialister inom medicin samt personer som själva har blivit utsatta för könsstympning. Vi har som mål att kämpa mot 
könsstympning i Sverige och på sikt även i andra Nordiska länder. Vi vill även nå ut till redan utsatta fl ickor/kvinnor som behöver hjälp/
vård samt väcka medvetenhet om problemet med könsstympning genom olika aktiviteter. Vi verkar främst genom utbildning och 
information till sjukvårdspersonal, polis och andra yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma i kontakt med könsstympade fl ickor/
kvinnor. Detta för att kunna förebygga och upptäcka fl ickor i riskzonen i tid, men även för att förmedla den kunskap som vårt expert 
team har i behandling och bemötande av könsstympade fl ickor/kvinnor. 
Vill du boka en föreläsning, en utbildning eller veta mer om oss? Besök vår hemsida eller kontakta oss på desertfl ower@desertfl ower.se

program
09.00–09.30  Registrering - Morgonfi ka
09.30–09.40    Välkomst Desert Flower Scandinavia och Länsstyrelsen Östergötland 

presenterar dagens program och talare.
09.40–10.10    Den aktuella situationen i ett internationellt och svenskt perspektiv. Fredrik 

Malmberg från Barnombudsmannen.
10.10–10.30    Nationella kompetensteamet / Länsstyrelsernas uppdrag Juno Blom, 

Länsstyrelsen Östergötland och  Lisa Lindström, Länsstyrelsen Norrbotten. 
10.30–11.00   Fika
11.00–11.30    Vad behövs för en fällande dom? Vad säger lagen? – Tord Josefson juridisk 

sakkunnig, Linné Universitetet.
11.30–12.00    Polisens utredningar av misstänkta fall av könsstympning  Bo Lagerkvist, 

Länsstyrelsens Östergötlands nationella kompetensteam och Jan Dandanelle , 
Kriminalinspektör, Brott i nära relation / inriktning hedersrelaterat våld, Region 
Mitt, Po Gävleborg, samt Lst Östergötlands nationella kompetensteam. 

12.00–13.00  Lunch 
13.00–13.30   Modeller och processer för att bearbeta misstänkta fall av könsstympning 

Sonita Pobi, träningsledare på ’National FGM center’, Storbritannien.
13.30–14.00   Skydd, prevention och utredning i Storbritannien Gerry Campbell, fd 

Metropolitan Police Service, UK. 
14.00–14.30   Utredning och hjälp för överlevare av könsstympning i Norge Inger Lise-Lien, 

forskare, ’Nasjonelt kunnskapssenter om vold och traumatisk stress’, Norge.
14.30–14.45  Fika
14.45–15.15   Hur hanterar vården könsstympning Hannes Sigurjonson, specialistläkare, 

Karolinska Universitetssjukhuset.
15.15–15.30   Berättelse från överlevare av FGM/kvinnlig könsstympning Khadra Seerar, 

sakkunnig Desert Flower Foundation Scandinavia.
15.30–15.45  Könsstympning ur barnperspektivet Bayan Nasih, sakkunnig Desert Flower 

Foundation Scandinavia
15.45–16.00  Diskussion i panel.

 


