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FLYTSKJEMA FOR SAKER MED MISTANKE OM 

KJØNNSLEMLESTELSE

1. Kjønnslemlestelse tas opp som tema for alle nyankomne flyktninger fra risikoland. Når det er 
nødvendig/hensiktsmessig settes medisinske tiltak inn ved allerede gjennomført 
kjønnslemlestelse før ankomst til Norge, både for voksne og barn.

2. Mistanke om kjønnslemlestelse oppstår som følge av:

 barn fra risikoutsatt område skal til hjemlandet på lengre ferieopphold

 barn kommer med uttalelser som gir mistanke om at kjønnslemlestelse er planlagt

 barn kommer tilbake fra ferieopphold i risikoutsatte områder

3. Helsesøster og barneverntjenesten kontaktes for drøfting av saken. 
Flyktningehelsesøster og flyktningetjenesten har kompetanse på hva som er risikoutsatte 
områder ifht kjønnslemlestelse ved tvil om dette.
Barneverntjenesten vurderer om det er grunnlag for akutt bekymring.

4. Barneverntjenesten evt i samarbeid med helsesøster/flyktninghelsesøster kaller inn 
foreldrene til møte. Ved kort tid til avreise foretas hjemmebesøk. Tolk brukes ved behov. 
Foreldrene informeres om bekymring, og at kjønnslemlestelse er ulovlig og straffbart. 

5. Ved god dialog med foreldrene vil bekymringen bli redusert. Foreldrene bekrefter skriftlig at 
de har mottatt informasjon, og at de samtykker til helsesjekk/underlivssjekk ved 
helsestasjonen ved hjemkomst til Norge. Barneverntjenesten utarbeider denne avtalen før 
samtalen med foreldrene. Foreldrene får kopi av avtalen for å kunne formidle til evt slekt 
som legger press, at de risikerer fengselsstraff dersom inngrep foretas. Ved økt bekymring 
håndteres dette i tråd med lov om barneverntjenester. Ved vurdert stor fare for 
kjønnslemlestelse vil det være grunnlag for akuttplassering og/eller nekt av utreise fra Norge.

6. Melder får tilbakemelding fra barneverntjenesten på om tiltak er iverksatt utfra pliktig 
tilbakemelding til melder.

7. Etter hjemkomst gjennomføres avtalt helsesjekk på helsestasjonen eller ved hjembesøk med 
flyktningehelsesøster og jordmor på skånsomt vis . Helsestasjonen melder resultat tilbake til 
barneverntjenesten.

8. Ved oppdaget kjønnslemlestelse politianmeldes det.

9. Ved ingen funn henlegges saken hos barnevernet dersom det ikke foreligger andre 
bekymringer i familien.
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Linker fra NKVTS om kjønnslemlestelse:

http://www.nkvts.no/tema/Sider/Kjonnslemlestelse.aspx. 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreErdetlurtaaomskjaredotrenesine.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreIsItaGoodIdeatoHaveYourDaughtersCut.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreEst-ceUneBonneIdée.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreErdetlurtaaomskjaredotrenesine_tigrinja.pdf

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_amharisk.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_Tigrinja.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreVotreCorpsestNaturellementParfait.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekst_Somali.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreYourBodyisPerferkt.pdf

Disse er fra Helsedirektoratet og gir informasjon om loven på flere språk:

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-
forbud-mot-kjonnslemlestelse-engelsk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-
forbud-mot-kjonnslemlestelse-arabisk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-
forbud-mot-kjonnslemlestelse-fransk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-
forbud-mot-kjonnslemlestelse-somali.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-
forbud-mot-kjonnslemlestelse-norsk.pdf


