
Vedlegg 1 

Rapport til HEL om FAFUS fra bydel Gamle Oslo. 

23. november 2016. 

 

 Bydel Gamle Oslo har fått tildelt kr 200 000 til finansiering av tiltak innen 

svangerskapsomsorgen. Prosjektet utføres lokalt på helsestasjonen. I løpet av 2016 har vi 

utvidet arbeidet og tilbyr nå etterkontroller på begge helsestasjonene i bydelen. 

Hovedelementene i prosjektet er:  

o Ordinær 6 ukers individuell konsultasjon etter fødsel til jordmor 

o Familieplanlegging gjennom individuell tilpasset veiledning og informasjon om kropp 

og prevensjon 

o Innsetting/utdeling av gratis langtidsvirkende prevensjon til alle i målgruppen som 

ønsker det 

o Tilbud om celleprøve fra livmorhalsen 

På 6 ukers etterkontrollen samtaler jordmor med kvinnene om fødselen og hennes 

opplevelse av den. Jordmor spør om eventuelle komplikasjoner og snakker om 

helsetilstand og levevaner. Videre spør hun om hvordan det går med barnet og 

amming/flaskemating. Jordmor tar blodtrykk, urinprøve og blodprøver av kvinnen og gir 

tilbud om gynekologisk undersøkelse, celleprøve og langtidsvirkende prevensjon. Det 

settes av en time til etterkontrollen. Kvinnene har et stort behov for veiledning og 

helseinformasjon. De trenger informasjon for å velge det prevensjonsmidlet som passer 

dem best. Vi ser at disse kvinnene ikke oppsøker fastlegen for prevensjon, mange har 

aldri tatt celleprøve før og vet ikke hva det er. Flere har mange barn og har ikke brukt 

prevensjon tidligere. Vi ser på tilbudet som et viktig helsefremmende og 

fattigdomsbekjempende tiltak i vår bydel og ønsker å videreføre tiltaket. 

 Jordmødrenes kompetanseheving og samarbeid med FAFUS og Sex og samfunn:  

De tre jordmødrene som deltar i prosjektet har lang erfaring innen svangerskapsomsorg. De 

har derfor god kompetanse på å informere og veilede kvinner fra andre kulturer som trenger 

tilpasset informasjon. Jordmødrene hospiterte på FAFUS, Ullevål universitetssykehus i 2015 

for å lære det praktiske arbeidet med innsetting av spiral og P-stav. De har også deltatt på 

flere kurs med informasjon om prevensjonsmidler. 

 

 Innkjøp av utstyr: Det er kjøpt inn utstyr til Grønland helsestasjon: Dekontaminator og utstyr 

til spiralinnleggelse: tenger, sakser og uterinsonder.  

 

 Økonomi: summen på 200 000,- kr er brukt på følgende måte (pr. 23/11) 

- Jordmor i 20 % stilling: 74 000 

- Medisinsk utstyr og inventar: 25 000 

- Medisinsk forbruksmateriell: 78 000 

- Til sammen har vi brukt 177 000 

 



 Takst-utfordringer: 

Takst 1B Ekstrakonsultasjon (Kr 159) kan benyttes en gang etter svangerskapet. 

Takst 1C Informasjon om prevensjon (Kr 109) kan benyttes en gang i løpet av svangerskapet, 

den er som regel bruket opp før etterkontrollen. 

Takst 1D Konsultasjon som gjelder celleprøve og prevensjon dekkes ikke av Helfo. 

Vi har hatt 130 kvinner til etterkontroll. Det gir en inntekt på Kr 20 670 fra Helfo. Noen av 

kvinnene har vært til to samtaler, vi får ikke takst for den andre konsultasjonen.  

 

 Åpningstider: Tilbudet gis en ettermiddag pr. uke på hver helsestasjon. 

 

 Rekrutteringen: Rekrutteringen har foregått gjennom jordmor og helsesøster på 

helsestasjonen. Jordmor setter opp kvinner som har gått til henne i svangerskapet til 

etterkontroll. Vi har også etterspørsel fra kvinner som bor i bydelen, men som ikke nettopp 

har født. Vi har fått henvisning fra fastleger på kvinner som trenger langtidsvirkende 

prevensjon, men som ikke har råd til å velge det. Vi har ikke hatt kapasitet til å gi tilbudet til 

alle som ønsker det.  

 

 Vi ser at kvinnene er takknemlige for tilbudet. Noen har benyttet seg av Fafus på Ullevål 

tidligere, mens andre aldri har brukt prevensjon. Vi har gitt langtidsvirkende prevensjon til 

noen papirløse. De har ikke fastlege og ikke noe annet alternativ. 

 

 Statistikk: 

o Antall konsultasjoner: 130 

o Gynekologisk undersøkelse: 82 

o Celleprøver: 55 

o Spiralinnsetting: 52 

o P-stav innsetting: 30 

o Gitt P-piller: 10 

 

 

 

 

 


