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INVITASJON TIL SAMTALE  

 

I mange land praktiseres fortsatt kjønnslemlestelse (Female genital 

mutilation) av jenter og kvinner, som er en gammel tradisjon. Vi vet i dag 

at kjønnslemlestelse er en helseskadelig praksis. Derfor forsøker 

myndighetene i Norge og i mange andre land å få slutt på denne praksisen 

og å hjelpe jenter og kvinner som har helseplager på grunn av 

kjønnslemlestelse. 

Arbeidet mot kjønnslemlestelse er avhengig av god dialog og samarbeid 

mellom jenter, kvinner, menn og foreldre i berørte miljøer og 

helsemyndighetene.  

Som foreldre til en jente som begynner på skolen til høsten, blir dere 

invitert til å delta i samarbeidet mot kjønnslemlestelse.  

Dere inviteres til samtale med helsesykepleier om kjønnslemlestelse.  

Tid:      Sted: 

Under samtale med helsesykepleier vil dere få mer informasjon om  

kjønnslemlestelse, helsekonsekvenser og helsehjelp, og om tilbudet om 

underlivsundersøkelse. 

Dersom dere ønsker å vite mer eller komme på et annet tidspunkt kan dere 

ta kontakt på telefon:…………………… 

Dere velger selv om deres datter skal være med under samtalen. 

Frivillig underlivsundersøkelse  

Under samtale med helsesykepleier vil dere få tilbud om 

underlivsundersøkelse av deres datter. Undersøkelsen er frivillig og 

gjennomføres bare dersom dere samtykker til det. Undersøkelsen er gratis. 

Gi beskjed på forhånd til helsesykepleier dersom dere ønsker tolk. Tolken 

har taushetsplikt og behøver ikke å være i samme rom som dere. 

Underlivsundersøkelse utføres av lege på helsestasjonen etter nærmere 

avtale om tidspunkt. Det er viktig at en av foreldrene er til stede. Etter 

undersøkelsen vil legen informere om det er nødvendig med oppfølging og 

hjelpe dere videre.  
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Dere må snakke med barnet om hva som skal skje dersom dere ønsker at 

hun skal undersøkes av lege. VELKOMMEN! 

 

Vedlegg:  

1) Informasjon om bakgrunn for tilbud om samtale og 

underlivsundersøkelse. 

2) Samtykke om underlivsundersøkelse 

 

 


