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GJENNOMFØRING OG ERFARINGER I PILOTBYDELENE FOR FAFUS i 2016 

I følge tildelingsbrevet 2016 fra byrådsavdeling for eldre, helse, og sosiale tjenester skal 

Helseetaten følge opp gjennomføring og erfaringer i pilotbydelene Stovner, Gamle Oslo og 

Søndre Nordstrand for FAFUS (Familieplanlegging og forebygging av uønskede svangerskap og 

abort) ved å rapportere fra bydelene og gi anbefaling om, og eventuelt hvordan, tiltaket kan 

videreføres. 

 

FAFUS: Tilbud om etterkontroll hos jordmor tilpasset sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn i 

fertil alder som har liten kunnskap om seksuell helse og egen kropp. Målet med tiltaket er å 

forebygge uønskede svangerskap og abort, og gi kvinnene informasjon og veiledning om 

prevensjon og kvinnehelse. Prosjektet utføres av jordmor lokalt på helsestasjonen. 

 

Årsrapportering 2016 

I 2016 inviterte Helseetaten til tre møter for lederne og jordmødrene i pilotbydelene. Hensikten 

med møtene var erfaringsutveksling, diskusjon av faglige spørsmål og utfordringer knyttet til 

prosjektet.  

 

Til årsrapporteringen er deltakerne fra bydelene bedt om å svare på følgende punkter: 

1. Rekrutteringen av kvinnene utfra de foreslåtte kriteriene 

a. dårlig økonomi/arbeidsløshet i familien 
b. ingen, eller få års skolegang 

c. dårlig psykisk/fysisk helse 
d. gir uttrykk for at flere barn vil gå ut over barna i familien 

e. vold/dårlig forhold til ektefelle eller samboer 

2. Hvordan tilbudet mottas av barselkvinnene  

3. Kvinnenes behov for veiledning og helseinformasjon 

4. Hva mener tjenesten om hvordan tiltaket eventuelt kan videreføres 

 

1. Rekruttering 

Det er jordmor som ved med svangerskapskontrollen gir de aktuelle kvinnene tilbudet om 

tilrettelagt etterkontroll og gratis langtidsvirkende prevensjon. Noen kvinner rekrutteres etter 

fødsel av helsesøster. Av kvinner som selv har tatt kontakt, har flere blitt avvist på grunn av 

mangelfull oppfylling av kriteriene.  

 

Oversikt over gjennomførte konsultasjoner og samtaler/veiledninger, samt gjennomsnittlig 

jordmortimer brukt per uke 
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Bydel Antall brukere Samtale/veiledning Antall jordmor-

timer per uke 

Gamle Oslo 145 145 6 

Søndre 

Nordstrand 

37 37 4 

Stovner 80 80 3 
Nye tall er innhentet pr. 31.12.16 (avviker derfor noe fra bydelenes vedlagte rapporter) 

 

 

2. Hvordan har tilbudet blitt mottatt av barselkvinnene 

Jordmødrene melder at tilbudet om tilrettelagt etterkontroll og gratis prevensjon blir positivt 

mottatt av kvinnene som får det. Fordi mange kvinner har mangelfulle kunnskaper om kroppen, 

dens funksjon og om prevensjon, må de tilbys flere konsultasjoner, for å kunne ta stilling til om/og 

eventuelt hvilken prevensjon de ønsker.  

 

 

3. Kvinners behov for veiledning og helseinformasjon 

Kvinnene som har deltatt i FAFUS har dårlig økonomi, lite kunnskap om egen kropp, lite 

skolegang, dårlige norskkunnskap, og/eller er alenemødre, derfor er informasjonsbehovet 

tidkrevende. Rapporten fra Bydel Stovner beskriver det på denne måten: «De fleste av kvinnene 

som er rekruttert i prosjektet virker lite integrert i samfunnet, snakker ikke så bra norsk og har lite 

kunnskap om egen kropp. De har et enormt behov for veiledning og helseinformasjon. Det er helt 

avgjørende å ha god tid i konsultasjonen. Tid til å kartlegge hva kvinnen vet og tenker om 

prevensjon, og tid til å informere om hvordan kroppen fungerer i fht menstruasjonssyklus, livmor, 

hvordan prevensjonen virker osv.» 

 

I tillegg til at informasjonsbehovet skal dekkes, kommer de praktiske oppgavene som hører med 

til en standard etterkontroll, livmorhalscelleprøve og langtidsvirkende prevensjon. Med bakgrunn i 

alt som skal gjøres og som skal snakkes om, har jordmødrene erfart at det er nødvendig å bruke 

cirka én time per konsultasjon. 

 

 

4. Hva mener tjenesten om hvordan tiltaket eventuelt kan videreføres 

Det er en felles tilbakemelding at tilbudet er et viktig folkehelsetiltak med positive ringvirkninger. 

Kvinnene får tatt celleprøver for å forebygge kreft, og de unngår å bli uønsket gravid. 

Jordmødrene mener tiltaket øker kvinnenes mulighet til å delta på norskkurs, komme ut på 

jobbmarkedet og dessuten få mer tid til barna ved færre barnefødsler. 

 

Gjennom opplæring og hospitering i FAFUS ved føde- og barselavdelingen på Ullevål sykehus og 

ved Sex og Samfunn, har jordmødrene tilegnet seg nødvendig spesialkompetanse på området. 

Sammen med praktisk erfaring har jordmødrene i FAFUS fått en kompetanse som er nødvendig 

når tilrettelagt etterkontroll skal tilbys til kvinner med behov for økt kunnskap og oppfølging. De 

opplever tiltaket som svært meningsfylt for kvinnene i målgruppen, og uttrykker at tilbudet bør 

videreføres. Jordmødrene mener at tilrettelagt etterkontroll for kvinner med særlig behov på sikt 

bør bli en integrert del av svangerskapsomsorgen. 

 

 

Helseetatens anbefaling  
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Med bakgrunn i erfaringer og tilbakemeldinger som er rapportert til Helseetaten fra bydelene som 

deltar FAFUS, anbefales en videreføring av prosjektet. I Strategi for seksuell helse (2017-2022) 

«Snakk om det», omtales flere aktuelle temaer for denne gruppen kvinner, knyttet til uønskede 

svangerskap, veiledning og prevensjon, og veiledning til foreldre. Det er positivt at jordmødre i de 

tre bydelene har opparbeidet kunnskap og fått erfaring på området. I Oslo kommune er det bosatt 

mange kvinner som kan ha utbytte av et tilpasset tilbud ved kontrollen etter fødsel. Helseetaten ser 

derfor positivt på en videreføring av tiltaket, også for å få ytterligere erfaring. Oppgaven med 

samordning og tilrettelegging for videre kompetanseutvikling i svangerskapsomsorgen i de 

deltakende bydelene kan ivaretas av Helseetaten også framover. Vi foreslår at erfaringene fra de 

tre pilotbydelene deles med jordmødre i andre bydeler, noe som Helseetaten kan tilrettelegge for. 

 

Vedlagt følger statusrapporter for hver av bydelene. 


