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PROSJEKT FAFUS 2016 – RAPPORTERING FOR 2016 

 

Pr 30.11.2016: 

• 73 Fafus konsultasjoner. 

• 53 «nye» kvinner har fått etterkontroll med gratis prevensjon.  

• 18 kvinner har hatt 2 konsultasjoner og 1 har hatt 3 konsultasjoner. 

• 47 kvinner har fått gynekologisk undersøkelse. 

• 32 kvinner har fått spiral 

• 1 kvinne har fått fjernet spiral 

• 34 kvinner har tatt cytologisk prøve 

• 13 kvinner har fått satt inn P-stav 

• 4 kvinner har fjernet p-stav 

• 0 kvinner har fått p-piller. 

 

Antall jordmor- timer per uke: 

 

Det har vært «Fafus-tilbud» hver torsdager fra 15.00-18.00. Noen uker har vært timene vært  

fylt opp andre uker ikke. Antallet er avhengig av hvor mange kvinner som har vært 

invitert/inkludert i prosjektet. Timebøkene kunne vært fylt opp siden kvinnene generelt gir 

uttrykk for at de ønsker komme tilbake til jordmødrene for etterkontroll. Prosjektet rommer 

ikke imidlertid ikke alle, så det er jo spesielt sårbare kvinner som settes opp til dette. 

Ved å sende ut sms dagen før har det også vært godt oppmøte. Det settes av en klokketime per 

kvinne. De som har sin andre konsultasjon brukes noe mindre tid på. Dette gjelder for eksempel 

de som har kommet tilbake for å få sjekket om spiralen ligger på plass. Dette dreier seg om 9 

kvinner. Noen har også kommet tilbake for å fjerne spiralen eller p-staven. 

 

Økonomi: 

 Det har vært utbetalt litt lønnsmidler de første månedene i år, ellers har jordmødrene 

avspasert de timene de har brukt på dette.  

 Det er blitt handlet inn prevensjon for: 49077 kroner 

 Ny gynbenk: 22900kr eksl mva 
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 Luxolampe +stativ: 8400kr eksl mva 

 

Kort beskrivelse av Stovner sin erfaring når det gjelder: 

 

1. Rekruttering: 

Det er ikke kartlagt spesifikt hvor mange av de rekrutterte som har vanskelig for å snakke norsk 

eller har dårlig økonomi osv. Imidlertid oppfyller kvinnene flere av kriteriene og mange av de 

foreslåtte kriteriene henger sammen. Det er i hovedsak rekruttert kvinner mens de har vært her 

på svangerskapskontroll. Helsesøster har også rekruttert noen da ikke alle har gått her i 

svangerskapet, eller noen er nyinnflyttet. Noen kvinner har også tatt kontakt selv med ønske om 

å få prevensjon eller har trengt ny prevensjon, men som ikke oppfyller kriteriene i prosjektet.  

Disse har blitt avvist, noe som har vært en utfordring. 

  

2. Hvordan har tilbudet blitt mottatt av barselkvinnene:  

Mange kvinner er positive til tilbudet og takker ja, mens noen ikke ønsker prevensjon. For noen 

er prevensjon nytt og fremmed og de trenger tid til å la dette modnes. Noen kvinner opplever 

man ikke «å når inn» til. Kanskje trenger de å høre om dette flere ganger.  «En kvinne takket 

nei til tilbudet om prevensjon etter å ha født sitt andre barn. Hun hadde i utgangspunktet en 

belastende familiesituasjon. Barnet hun fødte viste seg å være sykt og trenge mye oppfølging. 

Kvinnen dukket opp igjen kort tid etter fødsel og var gravid på nytt og hun var fortvilet. Nå er 

hennes tredje barn født og hun var nylig her og fikk prevensjon.»  

Kvinnene som takker ja til tilbudet er veldig takknemlige. Mange er redd for å bli gravide på 

nytt og vil har det sikreste. 

 

3. Kvinnenes behov for veiledning og helseinformasjon: 

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. Det er viktig at at kvinnen 

får hjelp til å ta et valg som blir riktig for henne. Da er det størst sjanse for at hun vil «trives» 

med prevensjonen sin og beholde den. Informasjonen starter allerede i svangerskapet og gir 

dermed kvinnen tid til å tenke over kunnskapen og vurdere hvilken prevensjon hun tenker hun 

blir fornøyd med. Noen har også et behov for å snakke med mannen sin om dette. Det er også 

viktig å benytte kvinnelig tolk der dette er et behov. 

 

4. Hva mener tjenesten om hvordan tiltaket eventuelt kan videreføres: 

Hittil i Stovner bydel er det registrert 257 nygravide. Dette tilsier at 1 av 5 gravide har blitt 

inkludert i prosjektet og takket ja og dette gjenspeiler bydelens befolkning på mange måter. 

Det optimale ville selvfølgelig vært å kunne tilby gratis prevensjon til mange flere kvinner i 

Stovner bydel enn de som inkluderes i prosjektet i dag. 

Hva skjer med disse kvinnene når de skal ha ny p-stav eller spiral? Hvem skal de gå til og 

hvem skal betale utgiftene for prevensjonen. Erfaring viser at dersom de har mannlig fastlege, 

vil det være mange som velger å ikke gå til han. En del fastleger setter heller ikke inn spiral, 

men henviser til gynekolog. Med konsultasjoner både hos fastlege og gynekolog samt relativ 

dyr prevensjon, kan dette bli både en kostnad og et ork for kvinnen . For mange kvinner blir 

dette uoverkommelig og uaktuelt og kan medføre nok en graviditet som er uønsket. 

 

Gjennom Fafus-prosjektet har tjenesten vært i stand til å rette ekstra fokus på sårbare kvinner 

og deres familier i bydel Stovner. Bydelens sosioøkonomiske tilstand med lav score på 
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utdanning, økonomi, barnefattigdom, store barnefamilier, lav barnehagedekning og høy andel 

kontantstøtte tilsier at mange familier og særlig minoritetskvinner sliter med å delta ute på 

arenaer som barnehage, skole, jobb og i det norske samfunn generelt. Gjennom prosjektet får 

nettopp disse kvinnene bedre mulighet til å regulere eget liv gjennom barnebegrensning og 

større kunnskap om egen kropp. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er både et lavterskeltilbud 

og en naturlig arena i dette arbeidet da så å si alle benytter seg av ett eller flere tilbud her. I 

tillegg ser en at tverrfaglig satsning mellom instanser i bydelen og helsestasjonen er viktig, for 

å markedsføre tilbudet ved helsestasjonen og fange opp kvinnene på et tidlig tidspunkt. 

 

Tjenesten ser det som viktig å kunne videreføre prosjektet som en integrert del av 

svangerskapsomsorgen også i fremtiden.  Utfordringen vi ser innenfor de gitte rammer vi har pr 

i dag, er som nevnt de kvinnene som ikke faller innunder kriteriene men som vi tenker ville 

nyttiggjort seg tilbudet Fafus er. Imidlertid ser vi at betydningen for de kvinnene vi når med 

tilbudet, inspirerer og motiverer for videre satsning i dette viktige forebyggende arbeid rettet 

mot minoritetskvinner og deres familier. 

 

  

 

For svangerskapsomsorgen i Stovner bydel 

 

Gerd Helen Bendiksen 

Seksjonsleder Stovner helsestasjon- og skolehelsetjeneste. 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 


