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Definisjoner 
 

Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær 

av sykdom eller lidelser.1  

Folkehelse er definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i en befolkning.  

Folkehelsearbeid er definert som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygge sykdom skade eller lidelse, beskytte mot helsetrusler og 

arbeid for en jevnere fordeling av påvirkningsfaktorer. Folkehelsearbeid orienterer seg mot 

samfunnet, befolkningen og grupper, snarere enn enkeltindividet.2 

Kvinnehelse omhandler sykdommer og tilstander som rammer bare kvinner eller rammer kvinner på 

en annen måte enn menn. 

Seksuell helse er definert som fysisk, psykisk, emosjonelt og sosialt velvære relatert til seksualitet. 

Seksualitet omfatter blant annet vår kjønnsidentitet, seksuell orientering, erotikk, glede, intimitet og 

reproduksjon. God seksuell helse er en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og 

mestringsferdigheter gjennom hele livet. Seksuelle rettigheter brukes om menneskerettigheter som 

ivaretar seksuell og reproduktiv helse. Sentralt står retten til fritt og selvstendig å velge sin partner i 

samsvar med egen seksuell orientering, uten å bli utsatt for diskriminering eller kriminalisering. Blant 

andre rettigheter er rett til seksualitetsundervisning, rett til og respekt for kroppslig autonomi, frihet 

fra vold, rett til selv å velge om man vil ha barn og om man ønsker å være seksuelt aktiv.3 

Reproduktiv helse er en tilstand av fysisk, mentalt og sosialt velvære – ikke bare fravær av sykdom og 

lyte – i alle forhold som er relatert til reproduksjonsorganene. Reproduktive rettigheter innebærer 

retten til å ha et tilfredsstillende og trygt seksualliv, ha muligheten til å få barn og kunne velge om 

man skal det og i så fall når. Det betyr i sin tur kvinners og menns rett til å kjenne til og ha tilgang til 

prevensjonsmetoder og andre måter å regulere fruktbarheten på som ikke er imot loven. Dessuten 

innebærer det rett til tilgang til helsetjenester som gjør at kvinner trygt kan gjennomgå graviditet og 

fødsel og gi par den beste muligheten til å få et friskt barn. Reproduktiv helse omfatter også seksuell 

helse, med formålet å forbedre menneskers liv og personlige relasjoner.4 

  

 
1 WHO (1946). Constitution. https://www.who.int/about/governance/constitution 
2 Helse- og omsorgsdepartementet (2011). Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29 
3 Helse- og omsorgsdepartementet (2016). Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022). Tilgjengelig 
fra www.regjeringen.no/ 
4 FN (1994). Programme of Action. https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf 
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Bakgrunn 
 

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har tatt initiativ til å opprette Kvinnehelsehus i de største 

byene i Norge. Et N.K.S. Kvinnehelsehus skal være en overbygning som samler helsetjenester og tilbyr 

aktiviteter som styrker kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Et N.K.S. Kvinnehelsehus skal være lett 

tilgjengelig, ikke-religiøse og ikke-diskriminerende. N.K.S. Kvinnehelsehuset skal fungere som en åpen 

møteplass i trygge former i lokalsamfunnene og ha et regionalt nedslagsfelt. N.K.S. Kvinnehelsehuset 

skal ha fokus på helsefremmende og forebyggende helsearbeid, og sikre likeverdige helsetjenester 

(vedlegg 1: konseptnotat).  

N.K.S. er Norges største kvinneorganisasjon med 600 lokalforeninger og 42.000 frivillige og 

medlemmer. N.K.S. har siden 1896 vært nasjonsbyggende og en spydspiss i utviklingen av 

velferdssamfunnet og etableringen av tilbud til sårbare grupper, særlig kvinner og barn. N.K.S. er en 

partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon med formål om å fremme kvinners helse og 

livsvilkår, bidra til en inkluderende oppvekst og skape trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom 

vårt frivillige arbeid, forskning og ideelle virksomheter. God folkehelse har bestandig vært vår 

kjernesak. Både i og utenom krisetid har vi aldri gitt oss i kampen mot sosial ulikhet i helse og de 

utfordringene dette gir for enkeltmennesket, familien og for samfunnet.  

Med sosial ulikhet i helse menes den ulike fordelingen av god helse i et samfunn. Ulikhetene ses på 

mange områder, som helseatferd, forekomst av sykdom og død. Selv om levealder og helsestatus har 

vist en bedring for befolkningen som helhet, er det økende forskjeller i helse og dødelighet som 

følger sosiale og økonomiske kategorier i befolkningen, særlig yrke, utdanning og inntekt. 

Folkehelserapporten fra 2018 viser at høy utdanning og god økonomi fremdeles er assosiert med 

færre helseproblemer og lengre levetid, spesielt blant kvinner.5 Den samme rapporten viser at det er 

store sosiale forskjeller i levevaner og andre påvirkningsfaktorer, og de sosiale forskjellene gjelder for 

nesten alle sykdommer og plager. 

I tillegg til de biologiske og genetiske faktorene individet er født med, påvirkes helse og livsstil av ytre 

faktorer som arbeidsforhold, kulturelle forhold, samfunnsforhold, levekår og miljø. Den sosiale 

helsemodellen (figur 1) illustrerer hvordan individets helse påvirkes positivt og negativt av disse ytre 

faktorene i samfunnet og miljøet. Helsen henger sammen med økonomiske og politiske forhold i 

samfunnet som vi vokser opp og lever i, og lagene som formes rundt individet er under konstant og 

gjensidig påvirkning.6 Den sosioøkonomiske statusen påvirker både foreldre og barns helse, og denne 

forskjellen vedvarer over livsløpet og gjenfinnes også når barna blir voksne.  

Disse helseforskjellene er sosialt skapt, men også mulig å gjøre noe med. Å redusere sosiale 

helseforskjeller er derfor et viktig mål i folkehelsearbeidet, og er beskrevet i Lov om folkehelsearbeid 

 
5 Folkehelseinstituttet (2018). Folkehelserapporten – kortversjon: Helsetilstanden i Norge 2018. 
https://www.fhi.no/publ/2018/fhr-2018/ 
6 Dahlgren & Whithehead (1991). Policies and strategies to promote social equity in health. Institute for Futures 
Studies, Stockholm. 
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(Folkehelselovens § 1).7 I folkehelsearbeidet anbefales både brede, befolkningsrettede tiltak som når 

hele befolkningen, i tillegg til tiltak spesifikt rettet mot grupper i høy risiko for dårlig helse.8 

  

 
7 Regjeringen.no (2021). Folkehelseloven. https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-
omsorg/folkehelse/innsikt/folkehelsearbeid/id673728/ 
8 Helsedirektoratet (2018). Sosial ulikhet påvirker helse – tiltak og råd. 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse/sosial-ulikhet-pavirker-helse-tiltak-og-rad 

Figur 1. Den sosiale helsemodellen (Whitehead og Dahlgren, 1991) 
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Utfordringsbildet i Trøndelag 
 

Oppvekst og levekår 
Demografiske oppsummeringer9 viser at Trøndelag senere år har hatt en liten økning når det gjelder 

andel personer (6.5%) som bor i husholdninger med lav inntekt (under 60 prosent av nasjonal 

medianinntekt).  Grupper som minstepensjonister, sosialhjelpsmottakere, ikke-vestlige innvandrere, 

langtidsledige og unge enslige er ofte overrepresentert blant de med lav inntekt. Disse gruppene har 

gjerne svakere yrkestilknytning og lavere utdannelsesnivå enn gjennomsnittet. Svak familieøkonomi 

kan ha en negativ innvirkning på barns psykiske og fysiske helse på flere måter. Barn som vokser opp 

i lavinntektsfamilier har større risiko for skolefrafall, kriminalitet, samt fysisk og psykisk uhelse i et 

livsløpsperspektiv. Barn i familier med svak økonomi deltar sjeldnere på aktiviteter enn andre barn, 

har færre materielle goder og større risiko for helseproblemer enn andre barn. Å ikke delta på 

organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende skaper utenforskap og kan påvirke hvordan 

barn og unge ser på seg selv og egen fremtid. Trangboddhet og andre utilfredsstillende boforhold 

påvirker barns hverdag og framtidsutsikter. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i 

lavinntektsstatistikken.  

Ensomhet er en av vår tids store helseutfordringer og er en like stor risikofaktor for sykdom og død 

som røyking, usunt kosthold og lite mosjon.10 Blant deltakerne i HUNT4 (den fjerde 

Helseundersøkelsen i Trøndelag, 2017-2019) oppgir omtrent en av fem at de bor alene. Videre oppgir 

omtrent en av tre av befolkningen at de har følt seg ensomme i løpet av de siste to ukene før 

undersøkelsen. For begge kjønn viser denne undersøkelsen at både andelen som bor alene og 

andelen som opplever ensomhet, er høyest blant de yngste og eldste.  

For alle aldersgrupper samlet oppgir videre rundt 80% at de hadde en voksen de kunne søke støtte 

hos i barndommen, mens rundt 17% oppgir at de hadde en vanskelig barndom. Andelen kvinner som 

rapporterte at de har vært utsatt for psykisk vold var 17%, mens 11% var utsatt for fysisk vold. Det er 

økende kunnskap om at omsorgssvikt, seksuelt misbruk og ulike former for mishandling kan gi utslag 

i fysiske lidelser senere i livet. Et menneskes medfødte potensiale kan skades ved krenkelser, 

overgrep og svik.11 

Kvinner både har og tar en større del av omsorgsoppgaver i familien.  Kvinner er overrepresentert i 

deltidsarbeid og vel 1 av 3 sysselsatte kvinner jobber deltid.12 Kvinner er også overrepresentert med 

sykefravær og det er et flertall av kvinner som mottar uføretrygd som utgjør til sammen 10% av den 

kvinnelige befolkningen. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer er de vanligste årsakene 

til sykefravær og uførhet for kvinner. Årsaken til kjønnsforskjeller i sykefravær forklares av ulik helse 

og ulik risiko for sykdom. I tillegg arbeider kvinner og menn i ulike deler av arbeidsmarkedet, der 

kvinner i større grad har yrker som gir fysisk og psykisk belastning slik som helse- og 

 
9 Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag (u.å.): Trøndelag i tall. 
https://trondelagitall.no/folkehelse 
10 UiO, Medisinbloggen (2019). Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid? 
https://www.med.uio.no/om/aktuelt/blogg/2019/ensomhet.html 
11 Getz (2021). Helse må ses i sammenheng med livserfaringer.  
https://erfaringskompetanse.no/nyheter/helse-ma-ses-i-sammenheng-med-livserfaringer/ 
12 Statistisk sentralbyrå (Rapport 2022/41). Kvinners liv og helse siste 20 år. 
https://www.ssb.no/helse/helsetjenester/artikler/kvinners-liv-og-helse-siste-20-ar 
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omsorgssektoren.13 Kunnskap om kvinners arbeidshelse og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er 

fortsatt mangelfull.  

I Norge lever kvinner i gjennomsnitt lengre enn menn, det samme gjelder for Trøndelag. Levealderen 

er sterkt assosiert med høyere utdanning og sterkere økonomi. Det er store forskjeller i helse etter 

utdannings- og inntektsnivå i befolkningen.  

Innvandring 
Innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre har stått for 64% av befolkningsveksten i 

Trøndelag i perioden 2010-2020 og 170 ulike nasjonaliteter er representert i regionen. Andelen av 

befolkningen med innvandrerbakgrunn i Trøndelag er 13% mens andelen i Trondheim kommune er 

10%. Botid, innvandringsårsak og landbakgrunn har stor betydning for helsen til innvandrere.14 Med 

økt botid i Norge reduseres helsen og dødeligheten øker sammenlignet med den norskfødte 

populasjonen.15 Ulike innvandrergrupper kan ha ulike helseutfordringer. Dette kan omfatte et vidt 

spekter av tilstander; fra psykiske lidelser som skyldes vold eller traumer, til mangel- og 

livsstilssykdommer. Årsaken til innvandring er blant annet utdanning, arbeid, familie og flukt. 

Flyktninger skiller seg fra andre innvandringsgrupper ved å ha en dårligere helseprofil, og de oppgir 

flere psykiske plager enn befolkningen generelt.16  

Kjente barrierer som kan hindre tilgang til likeverdige helsetjenester og helsefremmende tiltak er 

kulturforskjeller, språkutfordringer, kort botid og mangelfull inkludering i samfunnet. Det er 

kulturelle forskjeller i oppfatning om helse, sykdomsårsaker, tegn på sykdom og når man bør 

oppsøke lege. Dårlige erfaringer med helsesystemet i hjemlandet kan også spille en rolle. 

Helsepersonell kan mangle kunnskap og kompetanse om vanlige helseutfordringer i 

innvandrerbefolkningen. Språk- og kommunikasjonsbarrierer kan føre til misforståelser, feil 

diagnoser og behandling. Kvinnene opplever ofte større utfordringer i møte med helsevesenet. En 

litteraturgjennomgang om svangerskap og svangerskapsomsorg blant innvandrere i Norge viser at 

innvandrede kvinner har økt risiko for uheldige svangerskapsutfall.17 Nyere studier blant innvandrede 

gravide kvinner i Norge viser at de ikke forstod det norske helsesystemet og informasjonen de fikk 

under svangerskapet. Bare 56% som ønsket og trengte tolk under svangerskapet fikk det, og bare 

19% fikk tolk i forbindelse med fødselen.18 

Innvandrede kvinner opplever oftere utenforskap og har få arenaer til å praktisere norsk 

språk. Innvirkende faktorer kan være at mange av disse kvinnene har en nøkkelrolle i familie, 

 
13 SINTEF (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse. 
https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/arbeid-og-helse/a26056_endelig_rapport.pdf 
14 SSB (2022). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 
https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldre 
15 SSB (Samfunnsspeilet: 3/2016). Er det de friskeste innvandrerne som kommer til Norge? 
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/er-det-de-friskeste-innvandrerne-som-kommer-til-
norge 
16 Folkehelseinstituttet (2017). Helse blant personer med innvandrerbakgrunn. 
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-innvandrerbakgrunn/ 
17 Bains et al. (2021). Helse i svangerskapet blant innvandrerkvinner i Norge – en utforskende litteraturoversikt. 
Tidsskriftet Den Norske Legeforening. 
18 Forskning.no (2023). En av tre gravide innvandrerkvinner forstår ikke viktig helseinformasjon. 
https://forskning.no/helsetjenester-innvandring-nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse/en-av-tre-
gravide-innvandrerkvinner-forstar-ikke-viktig-helseinformasjon/2127913 
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mangler et norsk kvinnenettverk, og har liten mulighet til å prioritere seg selv, egen helse og 

interesser. I tillegg opplever mange barn og unge å stå i en vanskelig spagat mellom to ulike kulturer; 

foreldrenes krav og forventning i henhold til opprinnelseslandets kultur versus den norske kulturen. 

Norge har to nasjonale screeningprogrammer for kreft kun for kvinner; livmorhalskreft og brystkreft. 

Målet er å fjerne forstadier eller behandle kreft i et tidlig stadium. Andelen som møtte til screening 

for livmorhalskreft var 66% for alle kvinner i Norge, mens blant innvandrede kvinner var andelen 

48%. Tilsvarende sees for Mammografiprogrammet der 86% av norskfødte kvinner og 67% av 

innvandrede kvinner har møtt en eller flere ganger i programmet.19 En systematisk litteraturanalyse 

fant at barrierer for ikke følge livmorhalsprogrammet omfatter sosioøkonomiske barrierer 

(utdanning, økonomi, alder, familieliv og botid), sosiokulturelle barrierer (kultursensitivitet, 

stigmatisering, relasjon til fastlege, helsekunnskap og språkbarrierer) og strukturelle barrierer 

(organisering av helsevesenet, tillit til helsevesenet).20   

Psykisk og fysisk helse 
Medisinsk forskning er tradisjonelt gjort på menn. Det innebærer store kunnskapshull om lidelser og 

sykdommer som kun rammer kvinner eller rammer kvinner på en annen måte enn menn. Det gjelder 

både for å forstå årsaken til, men også hvordan best forebygge og behandle.21,22  

 

Psykiske plager og sykdommer er en av de største folkehelseutfordringene og øker i omfang. Jenter 

skårer jevnt over dårligere på psykiske helseindikatorer; over 25% av jenter mellom 15 og 19 

rapporterer om flere psykiske plager. Selv om jenter oppsøker hjelp oftere enn gutter, er det fortsatt 

et relativt stort antall jenter som ikke får hjelp. Jenter er generelt mer utsatt for seksuell trakassering, 

og 25% har blitt utsatt for uønsket beføling på videregående. Mange bekymrer seg mye for press og 

stress i hverdagen. Ungdommer må også håndtere en hverdag preget av sosiale medier med snevre 

skjønnhetsidealer og skreddersydd reklame som fokuserer på kropp som påvirker deres psykiske 

helse negativt. Sosial kontroll er også en faktor som påvirker jenters hverdag. 

 

Jenter er mindre fornøyd med egen helse og sliter med ulike plager i hverdagen, som hodepine, 

magevondt eller smerter i nakke, ledd og muskulatur. En større andel jenter/kvinner rapporterer 

dårligere selvopplevd helse sammenlignet med menn. I Ung-HUNT4 rapporterte 10% dårlig eller ikke 

helt god selvopplevd helse, mens andelen blant jenter på videregående skole var 21%. I den voksne 

befolkningen rapporterte 24% av kvinnene dårlig selvopplevd helse. Over tid i HUNT-undersøkelsene 

har det vært en litt større andel kvinner enn menn som rapporterte liten tilfredshet med livet. Blant 

alle kvinner som deltok i HUNT4 oppgir 38% langvarig begrensende sykdom. Over tid har det skjedd 

en reversering med tanke på gruppene som rapporterer dårlig livskvalitet; tidligere var det de eldste 

som i størst grad rapporterte dårlig livskvalitet, mens det nå er de yngste som i størst grad gjør det 

 
19 Larsen et al. (2018). Kapittel 5: Kreftforekomst hos innvandrere. In: Kreftregisteret, Cancer in Norway 2018. 
https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2018/special-issue-2018/cin_special_issue.pdf  
20 OsloMET, Fakultet for helsevitenskap, Masteroppgave (2020): Innvandrerkvinner og livmorhalskreft - En 
systematisk litteraturstudie med tematisk analyse av kvalitativ og kvantitativ metode. 
21 Folkehelseinstituttet (2022). Forskningskart om behandling av sykdommer hos kvinner. 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/forskningskart-om-behandling-av-
sykdommer-hos-kvinner-rapport-2022-v2.pdf 
22 Kilden kjønnsforskning / Norske Kvinners Sanitetsforening (2018). Hva vet vi om kvinners helse? 
https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/rapporter/kvinnehelserapport_final_150518_med_isbn.pdf 
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samme. For alle aldersgrupper, unntatt den eldste, er det gjennomgående en større andel kvinner 

enn menn som rapporterer dårlig livskvalitet.  

Studentenes levekårsundersøkelse23 viste at andelen studenter som vurderte sin egen helse som god 

har sunket fra 89% til 69% på 10 år, og 3 av 10 studenter i 2021 anga å ha lav tilfredshet med livet, 

der aleneboende studenter var spesielt utsatt.  Kvinnelige studenter rapporterte oftere langvarige 

helseproblemer enn menn (17% vs. 9%) og oftere symptomer på psykiske plager (36% vs. 26%).  

Trøndelag har en betydelig høyere andel enn landsgjennomsnittet som oppsøker fastlege eller 

legevakt med muskel- og skjelettsmerter. Smerter er subjektive plager som er vanskelig å måle, men 

som begrenser livskvalitet og funksjonsnivå. Kvinner er overrepresentert, og i Norge er muskel- og 

skjelettlidelser den største årsaken til ikke-dødelige helsetap og den tredje største årsaken til samlet 

sykdomsbyrde (etter kreft, hjerte- og karsykdommer).24 

Svangerskap og barsel er en særlig sårbar periode i kvinners liv. I Norge opplever ca hver åttende 

(10–15%) gravide kvinne eller spedbarnsmor en periode med depressive symptomer innen to år etter 

fødselen.25 To år med pandemi har ikke gjort situasjonen bedre. I tillegg opplever mange kvinner 

fysiske helseplager etter svangerskap og fødsel. Oppfølgingen av mor etter fødsel er begrenset til en 

anbefalt 6-ukers kontroll hos fastlegen som kvinnen selv må bestille. 

  

 
23 SSB (Rapport 2022/34). Studenters levekår 2021. En levekårsundersøkelse blant studenter i høyere utdanning. 
https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/studenters-levekar-2021.en-levekarsundersokelse-
blant-studenter-i-hoyere-utdanning 
24 Folkehelseinstituttet (2014). Folkehelserapporten: Muskel- og skjeletthelse i Norge. 
https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/muskel-og-skjeletthelse/ 
25 Eberhard-Gran et al. (2002). Depression in postpartum and non-postpartum women: prevalence and risk 
factors. Acta Psychiatrica Scandinavica. 
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Målgruppe og formål 
 

Målgruppen til et N.K.S. Kvinnehelsehus er kvinner generelt og kvinner i sårbare livssituasjoner 

spesielt. Formålet er å gi kvinner økt helsekompetanse for å kunne ta helsefremmende valg, samt 

etablere tilbud til sårbare kvinner og barn med behov for økt nettverk, styrket fysisk og psykisk 

helse og styrket foreldrerolle. Et N.K.S. Kvinnehelsehus skal ha en nasjonal utforming som illustrert i 

figuren under, med regionale tilpasninger basert på en behovsanalyse.  

 

  

  
Figur 2. Skjematisk oversikt over målgruppene i N.K.S. Kvinnehelsehus. 
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Metode 
 

Behovsanalyse 
Den regionale behovsanalysen og rapporten består av fire deler:  

I) Målgruppenes behov – kartlegge behov målgruppen opplever at ikke dekkes av den 

offentlige helsetjenesten. 

II) Eksisterende tilbud – kartlegge tilbud i den offentlige helsetjenesten og ideelle 

organisasjoner. Samtidig kartlegge hva tilbyderne opplever mangler til kvinner. 

Med bakgrunn av behov som ble avdekket ble det arrangert to idemyldringer for hvordan oppdraget 

kan løses: 

III) Idemyldring med kommunalt helsepersonell og frivillige organisasjoner – hvordan kan et 

N.K.S. Kvinnehelsehus bidra til et bedre tilbud til kvinner i målgruppen ved økt samarbeid 

på tvers av etater og organisasjoner? 

IV) Idemyldring med N.K.S. lokalforeninger i Sør-Trøndelag – hvordan kan kvinner i hele 

regionen dra nytte av et N.K.S. Kvinnehelsehus og hva trenger lokalforeningene for å 

møte behovene?  

Det ble brukt kvalitative metoder til del I og del II. For del I ble det gjennomført gruppeintervju eller 

fokusgruppeintervju. Dette er velegnede metoder for å finne forbedringsområder brukerne opplever 

eller savner, samt gi ideer til hva som kan gjøres annerledes. Intervjuene fulgte en semistrukturert 

intervjuguide der spørsmålene var enkle, nøytrale, åpne og fokuserte (vedlegg 2: intervjuguide). 

Samtalene ble tatt opp på lydfil og slettet etter transkribering. Hensikten med de kvalitative 

intervjuene var å få fram erfaringer og hvilke ønsker målgruppen har av tjenester/aktiviteter i et 

N.K.S. Kvinnehelsehus. For del II ble organisasjoner kontaktet per epost eller telefon og det ble gjort 

avtale for intervju per telefon, fysisk eller digitalt møte. Til del III og del IV ble det gjennomført 

idemyldringer der møtedeltakerne i fellesskap skulle komme opp med nye ideer til hvordan 

behovene kunne møtes. 

Informanter 
Kvinner til fokusgruppeintervju og dybdeintervju (del I) ble rekruttert hovedsakelig via fagpersoner 

som jobber med målgruppen. Kvinnene fikk informasjon om prosjektet og formålet med intervjuet 

muntlig og skriftlig (vedlegg 3: informasjonsskriv).  

Vold i nære relasjoner: Informantene er åtte kvinner i alderen 30-70 år. Alle utenom en hadde barn 

med voldsutøver. Kvinnene hadde brutt ut av forholdet for 1-10 år siden. En av kvinnene hadde 

innvandrerbakgrunn. Alle har gått i individuell behandling eller gruppebehandling ved ulike 

institusjoner. Det ble gjennomført et dybdeintervju og to fokusgruppeintervju der kvinnene kjente 

hverandre i de to respektive gruppene. 

Reproduktiv helse: Informantene er ti kvinner i alderen 25-55 år. En av kvinnene hadde 

innvandringsbakgrunn. To var barnløse, en var gravid og sju hadde barn. Alle hadde vært i kontakt 

med helsetjenesten i forbindelse med problemstillingene. Det ble gjennomført fem dybdeintervju og 

et fokusgruppeintervju der kvinnene i gruppen kjente hverandre. 
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Innvandrede kvinner: Informantene er fire kvinner i alderen 25-40 år. Kvinnene hadde ulike årsaker 

for innvandring til Norge og ulik botid. To kom fra europeiske land og to kom fra afrikanske land. Alle 

snakket og forstod norsk. To kvinner gikk på Trondheim voksenopplæring og to kvinner jobbet med 

målgruppen og hadde god innsikt i behov hos en stor gruppe innvandrede kvinner. Det ble 

gjennomført to dybdeintervju og et fokusgruppeintervju der kvinnene kjente hverandre. 

Eksisterende tilbud (del II) ble kartlagt fra ledere eller fagpersoner ved de ulike offentlige 

institusjoner og frivillige organisasjoner. Den lokale prosjektgruppens nettverk og kjennskap ble i 

første omgang brukt og deretter videre tips. Alle organisasjoner/helsetilbud ble invitert til en felles 

idemyldring (del III). En oversikt over kartlagte enheter som ble invitert og deltok er vedlagt (vedlegg 

4: offentlige helsetilbud og ideelle organisasjoner kartlagt). Regionens delegater fra lokalforeningene 

på N.K.S. fylkessamlingen Sør-Trøndelag ble invitert til å komme med sine innspill (del IV). 
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Resultat 

 

Del I – Målgruppenes behov 

 

Vold i nære relasjoner 
Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere 

familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden.26 Vold kan romme mange 

former for handlinger som inneholder makt og kontroll. Både kvinner og menn utsettes for vold i nære 

relasjoner, men kvinner er i større grad enn menn utsatt for alvorlig og gjentatt vold. Hele 9.2% av 

kvinner har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner, og 9.4% av kvinner har opplevd voldtekt 

minst en gang i løpet av livet.27 

Kunnskap om vold i nære relasjoner 

De fleste informantene ga tilbakemelding om at de hadde lite kunnskap om at det var en voldelig 

relasjon de levde i, og at relasjonen var skadelig for seg selv og barna. De hadde et sterkt ønske om å 

få forholdet og familielivet til å fungere fordi det var barn i relasjonen. Flere kvinner forteller at de 

trodde det var seg selv det var noe galt med.  

«Det er mange brikker som faller på plass når man først skjønner at, ja, det er faktisk vold du er utsatt 

for. Så ser man en sammenheng i ting» 

De påpeker at det er et stort behov for kunnskap om hva vold i nære relasjoner er. Med dette menes 

at vold i nære relasjoner ikke bare er fysisk vold, men også andre former for vold som psykisk vold, 

økonomisk vold og negativ sosial kontroll. Informantene peker på at måten temaet kommuniseres 

på, f.eks. «er du voldsutsatt», er problematisk fordi kvinnene ikke klarer å forholde seg til det når de 

står midt i situasjonen. Begrepet vold er vanskelig å assosiere seg med og kommunikasjonen ut må 

være på en delikat måte som gjør at kvinnene ikke føler på skam. Kvinner som opplever annen type 

vold enn fysisk vold kan vegre seg for å søke hjelp fordi de ikke assosierer seg som voldsutsatt. 

«Man står jo i en unormalitet som for seg selv er normal.» 

De ga videre uttrykk for at den fysiske volden ikke var den verste. De andre formene for vold er 

nærmest usynlig, vanskelig å konkretisere, men svært utmattende og skadelig. 

«Det er jo den psykiske, den psykiske volden, som er den verste og som setter seg i kroppen. Det er 

den som gjør oss syk. Den er daglig og den vises ikke.» 

«Det er nesten så man kunne tenkt seg å få x antall slag med blåmerker som hadde syntes, for den 

psykiske biten…, den er så ødeleggende og den vises ikke.» 

Informantene hadde levd mange år i den voldelige relasjonen. De hadde alle ulike historier om 

hvordan de kom ut av forholdet, og hvilken hjelp de fikk. Felles var at det var vanskelig å søke hjelp 

 
26 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (u.å.). Veileder for helse- og omsorgstjenestens 
arbeid med vold i nære relasjoner. https://voldsveileder.nkvts.no/ 
27 Justis- og beredskapsdepartementet (2021). Frihet fra vold – regjeringens handlingsplan for å forebygge og 
bekjempe vold i nære relasjoner 2021–2024. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/9c4fb648c66c4c1eb2e58f645eb870b8/209755-jd-frihetfravold-
web.pdf 
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fordi de bar på en skam for at de hadde havnet i situasjonen. Mange hadde tidligere vært i kontakt 

med instanser som helsestasjon/skolehelsetjenesten, barnevern og familievern på grunn av 

utfordringer i familien eller hos barna. De hadde forholdt seg til en rekke ulike personer i 

hjelpeapparatet, men den egentlige årsaken til utfordringene ble ikke avdekket. Trolig både fordi de 

rette spørsmålene ikke ble stilt og at kvinnene kun fortalte det de trodde var relevant i de ulike 

sammenhengene. De forteller samtidig om en frykt for konsekvenser dersom de fortalte. Det 

unormale ble normalt og de dekket over for å beskytte voldsutøver i frykt for konsekvenser. 

«Det er så mye skam rundt dette… Så går det ene året, så går det andre året… Så tror du det er din 

egen feil også. Han brukte det liksom mot meg… At det var min feil, derfor måtte han gjøre sånn.» 

Kvinnene beskriver at det var mer eller mindre tilfeldig at de fikk informasjon om de ulike 

eksisterende tilbudene (slik som Krisesenteret, Voldsteamet, samtaletilbud hos politiet). Kvinnene 

ønsker et telefonnummer man kan ringe for å rådføre seg og bli guidet til hvor man kan ta kontakt. 

At Krisesenteret har en slik viktig funksjon for råd og veiledning før eventuelt brudd var ukjent for 

informantene da de stod i situasjonen. Krisesenteret er assosiert med stigma og gruppen føler seg 

allerede så stigmatisert. Å kontakte krisesenter betraktes som absolutt siste utvei når man nærmest 

er tvunget på flukt.  

«Man tror at Krisesenteret…, da er det krise…. Og jeg var jo ikke i krise…. Men jeg var jo det… Jeg var 

jo absolutt i krise. Men det var jo ikke liv om å gjøre. Han hadde jo ikke tatt livet av meg - ennå…» 

De problematiserer også at hjelpetilbud som Alternativ til Vold og Voldsteamet i Trondheim 

kommune som er organisert under Enhet for psykisk helse og rus alle har navn og tilhørighet som er 

stigmatiserende og er vanskelig å assosiere seg med. Dette øker terskelen for å søke hjelp. Kvinnene 

forteller om en ensomhet og en følelse av å være alene om disse opplevelsene. De savnet et 

fellesskap og trengte et nettverk.  

«Viktig at det blir opplyst på en måte som gjør at det faktisk er et fellesskap å være voldsutsatt, selv 

om det ikke er greit liksom, så er det faktisk noe som mange er, veldig mange er.» 

Kvinnene beskriver at venner og familie i etterkant har gitt uttrykk for at de observerte og registrerte 

at noe i relasjonen ikke var greit. At de ikke grep inn og hjalp kan skyldes mangel på kunnskap og en 

frykt for å blande seg inn i andres privatliv. 

«I etterkant har familien min sagt: Vi skjønte at det var noe, men hadde vi visst at det var så ille….» 

Relasjonen de har vært i har begrenset kvinnene på mange områder i livet. Det er vanskelig å være 

økonomisk marginalisert, ufør og/eller med en stor usikkerhet rundt framtiden. Kvinnene forteller at 

den psykososiale støtten er viktig i tiden under og i lang tid etter brudd.  

Konsekvenser for helse 

Kvinnene forteller om helseutfordringer som må sees i sammenheng med det de har vært utsatt for. 

De nevner kroppslige smerter, angst, depresjon, fatigue, nedsatt konsentrasjon og ordletingsvansker. 

De bruker lengre tid enn normalt på gjøremål og tviler etter hvert på egne egenskaper. Flere var 

diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse og de fleste var helt eller delvis ufør. De forteller om 

et konstant tankekjør og bekymring for barna. 

«Min kvinnehelse har vært overlevelse.» 
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Mange av kvinnene har også vært utsatt for seksualisert vold. Dette kan resultere i et vanskelig 

forhold til eget seksualliv. Kvinnene etterlyser kunnskap og hjelp også for den seksuelle helsen. 

Kvinnene forteller at helsehjelpen er svært fragmentert og delt i psykisk og fysisk helse. De ønsker en 

mer helhetlig helsetjeneste som ser fysisk, psykisk og seksuell helse i sammenheng med nåværende 

og tidligere opplevelser. Videre forteller kvinnene at de som en konsekvens av situasjonen blir 

stigmatisert og kategorisert som psykisk syk og dermed tatt mindre alvorlig. Det gjelder både muntlig 

språk og brevkommunikasjon. Det er stigmatiserende å havne i kategorien psykisk syk på grunn av 

situasjonen de har vært i. Fysiske plager blir ofte adressert til situasjonen de har vært i og tidligere 

hendelser.  

«Du blir hele tiden stemplet for at du har hatt det vanskelig, da. Du blir aldri kvitt det stempelet på en 

måte, hvis du skjønner.» 

«Vi er skada, men vi er ikke syke egentlig, selv om psykiatrien kaller oss syke.» 

Kunnskap om vold i nære relasjoner hos helsepersonell 

Kvinnene forteller at de ikke selv forstod at de ulike helseplagene de opplevde skyldtes den 

belastende situasjonen de stod i. De hadde ofte søkt hjelp i helsevesenet, men ikke fortalt om 

hjemmesituasjonen eller blitt spurt om hjemmesituasjonen.  

«Det er litt vanskelig det der hvordan man blir møtt i helsevesenet fordi det står ikke stemplet på 

noen hva man har opplevd.» 

«Du står som en vegg og beskytter ungene hele tiden. Passer på for at det ikke skal skje noe. Du har 

aldri ro. Jeg har alltid ørene på stilk, for å høre alt hva som foregår i alle rommene, natt og dag, hvert 

et knirk.» 

«Depresjon, angst, smerter… Alle de diffuse tilstandene. Tenk deg for noen ressurser vi bruker. Vi er jo 

smelldyr. Og det er på grunn av at vi har klart å rota oss inn i de forholdene her. Med folkene som du 

overhodet ikke kan forestille deg at er sånn.» 

Flere forteller at de fikk utredning og behandling for somatiske diagnoser, men kom ikke til bunns i 

det som var det virkelige problemet. De ble heller ikke bra av den hjelpen de fikk for somatiske 

tilstander. En kvinne var medisinert for sykdom i fordøyelsessystemet i 10 år før diagnosen ble 

avkreftet. 

«Jeg tenkte mange ganger at jeg ikke egentlig var syk. Men jeg fikk jo en diagnose. Jeg prøvde jo 

forskjellige medisiner, men det var ingenting som hjalp. Når jeg var på sykehuset var det ingen som 

spurte meg «har du det bra ellers», liksom.» 

Kvinnene beskriver både at de har forsøkt å si ifra og ikke blitt møtt slik de ønsker, men også at 

helsepersonell har forsøkt å ta opp temaet og blitt avvist. En kvinne forteller at fastlegen i etterkant 

har sagt «jeg skjønte at det var noe» og opplevde dette som et nytt overgrep. En annen kvinne 

beskrev hvordan psykolog ved utredningsinstans spurte gjentatte ganger om forholdet til partner, 

men kvinnen nektet å snakke om det. Hun beskyttet partner fordi han var far til barna hennes. 

Respondentene er tydelige på at de muligens hadde fornektet første gang de hadde blitt konfrontert 

om mulig vold hjemme, men at spørsmålet ville satt i gang en prosess som hadde vært positiv for å 

etter hvert klare å se sammenhenger og sette ord på sin egen situasjon. Å tematisere vold i nære 
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relasjoner er viktig. Videre påpeker kvinnene at vi mangler språk for hva vold i nære relasjoner er og 

at det er lite kunnskap i helsevesenet om hvilke helsemessige konsekvenser vold kan gi. 

«Det er så grenseløst. Galskapen er så grenseløs…, at hvis du ikke vet hva dette er, så har du ingen 

verktøy eller redskap eller kreativitet til å skjønne hvor langt den galskapen kan gå.» 

«Begrepene rundt vold i nære relasjoner må gjøres begripelig og tilgjengelig.» 

Kvinnene forteller om vansker med å sette grenser for seg selv som en konsekvens av relasjonen. Det 

kan være vanskelig eller umulig å si fra til helsepersonell om ubehag/smerte ved undersøkelse eller 

behandling på grunn av en frykt. En kvinne forteller om en episode som gravid under rutineultralyd:  

«Jeg lå på rygg og fikk ikke puste, men jeg turte ikke si noe, jeg turte ikke gi noe lyd. Da tenkte jeg at 

jeg får bare svime av, så må dem ta meg imot da. Sånn var det, liksom, man var så redd for å gjøre 

noe utav seg og få oppmerksomhet.» 

Familieperspektivet 

For flere var det først når kvinnene forstod at relasjonen gikk ut over barna at de fikk motivasjon til å 

komme seg ut av forholdet. Kvinnene peker på et større fokus og informasjon om at også barna er 

skadelidende i voldelige relasjoner, selv om de ikke selv nødvendigvis er utsatt. De ønsker 

samtaletilbud der de kan få snakket om hvilke konsekvenser det har for barna. Kvinnene syntes det 

var en stor terskel å anmelde partner eller forlate partner fordi de tenkte på hvilke konsekvenser det 

kunne få for barna. Kvinner som hadde hatt politiet i hus i forbindelse med voldssituasjoner beskriver 

det som en lettelse at politiet anmeldte saken og kvinnen selv ikke kunne klandres for anmeldelsen. 

«Først når jeg skjønte at det gikk konkret ut over ungene – at her kan jeg ikke være fordi det her er i 

hvert fall ikke trygt for ungene – så skjønte jeg jo at her må jeg bare ut.» 

«Barna har jo vært utsatt, noe som jeg ikke klarte å ta inn over meg. Jeg sa jo til flere at ungene har 

ikke vært utsatt for noe, men de har jo sett og hørt, så de har jo vært utsatt.» 

De beskriver en frustrasjon over manglende hjelp til barna som har vært vitne til vold eller levd i den 

vanskelige relasjonen. Alle informantene beskriver utfordringer hos barna som for eksempel sinne, 

aggresjon, skolevegring, psykiske vansker og magesmerter.  

«Han har jo ødelagt en del ting…, ganske mye. Det må jo bety at han har det helt forferdelig.» 

De beskriver også episoder der barn har blitt fratatt muligheten til å få oppfølging fra Alternativ til 

Vold fordi det krever at far må anerkjenne at han har utøvd en form for vold. Kvinnene forteller om 

barn som har vanskelig for å sette egne grenser som en konsekvens av det de har opplevd, og på den 

måten lett blir offer i andre relasjoner. Videre beskriver kvinnene at det kan være problematisk for 

barn å få helsehjelp pga det aktuelle fordi foreldre eller andre med foreldreansvar har som 

hovedregel rett til innsyn i barnets journal når barnet er under 16 år.28 Informantene beskriver flere 

svært uheldige episoder der far har fått innsyn i journal eller helsepersonell har kontaktet far for å 

orientere. Det har blitt brukt mot barna senere med den alvorlige konsekvensen at barna mister tillit 

til helsepersonell og nekter å åpne seg opp og ta imot hjelp.  

 
28 Helsedirektoratet (oppdatert 2022). Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentar. Kap5: Rett til 
journalinnsyn. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-
kommentarer/rett-til-journalinnsyn#paragraf-5-1-rett-til-innsyn-i-journal 
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«Hvis pappa får vite sier jeg ikke et ord, da tar han meg.» 

Barna har mye skam rundt vold og det er ekstra skamfullt at det er en av deres omsorgspersoner som 

har utøvd volden. Kvinnene forteller om barn ned i barnehagealder som ikke ønsker å ha med venner 

hjem fordi de er redd for bråk hjemme. Videre forteller de om lite tilbud til barna. En fortalte at de 

via skolehelsetjenesten hadde fått tilbud om gruppe til barn av psykisk syke foreldre. Det føltes helt 

feil fordi kvinnen opplevde ikke at hovedproblemet var at det var mor som var psykisk syk selv om 

hun helt klart var påvirket av situasjonen. Hun ønsket ikke at barnet skulle få et tilbud for en tilstand 

hun ikke kjente seg igjen i. 

«Jeg skulle egentlig blitt rusmisbruker, jeg, for da hadde vi (hun og barnet) fått hjelp, da hadde det 

vært muligheter for da hadde vi blitt sett. For vi blir ikke sett når man har den bakgrunnen som vi 

har.» 

Kvinnene beskriver en konstant dårlig samvittighet ovenfor barna og det de skulle ønske at barna 

kunne få oppleve, men som ikke er mulig på grunn av situasjonen eller økonomien. Flere av kvinnene 

er økonomisk marginalisert. For en del er det også utrygt å bevege seg ute i bybildet. Det begrenser 

hvor mor kan ta med barna.  

«Det er mange år vi ikke har gjort noen verdens ting. Vi har bare vært hjemme innenfor husets fire 

vegger og i hagen. For det er kun der det har vært trygt.» 

En kvinne beskriver et eksempel hvis hun skal ta med barna i Pirbadet: 

«Da må jeg passe på. Jeg må vite hvor alt er; nødutgangene, vakta, hvem kommer, hvem går. Jeg står 

jo bare der og speider, så jeg får ikke lekt med barna. Jeg må jo passe på. Jeg skulle egentlig hatt 

øyne rundt hele veien. Jeg er helt utslitt i lang tid etterpå. Barna vil gjerne en gang til hvis det gikk 

bra, men det takler ikke jeg.» 

Informantene beskriver det å ha eneansvar eller hovedansvar for barn/barna som krevende om man 

ikke har noen som kan avlaste. Det begrenser også mulighetene for å kunne gjøre noe på egenhånd 

uten barn. En kvinne beskriver et svært begrenset familiært nettverk og hvordan hun forsøkte å få 

avlastningstiltak gjennom Barne- og familietjenesten. Hun fikk avslag fordi barnet ikke hadde en 

diagnose med rett til tiltak.  

Systemet 

Kvinnene beskriver at det er krevende og vanskelig å finne fram i systemet og alle instanser man skal 

forholde seg til. Mange kvinner sliter seg nærmest ut i prosessen. De trenger og ønsker hjelp, og 

trenger at de ulike instansene samarbeider og hjelper til med å sluse videre til riktig instans. De peker 

på at ingen har en funksjon med å koordinere hjelpen og ønsker et sted som kan være et bindeledd 

mellom etatene og være med å knytte etatene. Det oppleves som vold fra systemet å måtte vente 

lenge på hjelp, forholde seg til flere instanser, et enormt skjemavelde, tungvinte saksganger, lange 

behandlingstider og stor utskifting av personell. Flere peker på at de blir økonomisk skadelidende pga 

kostbar rettshjelp og langvarige prosesser med skilsmisseoppgjør. Dette er spesielt vanskelig når 

barna blir skadelidende, for eksempel når barna ikke kan delta på aktiviteter eller tvinges ut av 

nærmiljøet sitt fordi mor ikke lenger har bolig eller råd til bolig i området de bodde som familie. 

«For når du har kommet deg ut, så er etatene de store voldsutøverene, ofte, hvor man virkelig blir 

utsatt for vold.» 
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«Det blir så ambivalent å si…, for jeg vil jo at de damene som sitter i forhold med vold skal ut. Jeg har 

dratt selv og angrer ikke på at jeg dro fra han. Men jeg angrer for at det har vært et sant helvete med 

all den volden som skjer etterpå. Og det er ikke bare fra han, men fra systemet rundt.»  

«Hele situasjonen gir jo angst. Man har dratt fra en krigssone, så kommer man til et nytt land som 

også er i krig, men en helt annen krig. De driver med biologiske våpen, eller noe sånn, som tar 

kroppen din..., på en annen måte. Den krigføringen…, altså det hevnkjøret som går…, at du ikke vet…, 

hva er situasjonen din? Du vet ikke framtiden din. Du vet ikke om du klarer å ha mat på bordet. Du vet 

ikke om du har…, om ungene dine... Du vet ikke om du får dem på skolen. Om de lærer det de skal 

lære. Hvordan blir framtida deres? Alt er i et sånt vakuum. Det er ingen trygge havner.» 

Kvinnene peker på lite rettigheter for voldsoffer og barna. Kvinnene peker på at rettsvesenet har lite 

kunnskap om tema og beskriver at rettsvesenet mer jobber for å beskytte mennenes, som i disse 

tilfellene er voldsutøver, sine rettigheter. Rettsvesen/hjelpeapparat etterstreber at man skal møtes 

på halvveien. Vold i nære relasjoner er vanskelig å bevise. Den psykiske volden er tilnærmet umulig å 

bevise og har dermed ikke noen betydning i rettssystemet. Kvinnene beskriver en følelse av å ikke bli 

trodd. De har brukt lang tid, ofte flere år, for å ta avgjørelsen og komme seg ut av forholdet. Å 

oppleve at hjelpeapparatet rundt ikke tror deg er spesielt sårt. Kvinnene beskriver at barna ofte 

oppfører seg mer utagerende og aggressivt hjemme hos mor enn hos far og at det blir tolket som at 

barna har det bedre hos far. 

«Utad er de jo så veldig veltalende og hyggelig, disse mannfolkene her da. Det er jo ingen som forstår 

det egentlig. Ikke engang politi, advokat og bostyrer.» 

«En politimann må egentlig stå å se på at du blir banket for at ikke saken blir henlagt. Det var det 

politiet sa til meg. Du må provosere han, så får du noen til å filme eller ta blide av det, da kan vi ta 

han.» 

«Jeg tror vi er så redd for advokatstanden, også kvinnelige, fordi jeg tror at denne standen har såpass 

høy status at vi er på en måte litt underlegen i utgangspunktet, så vi tør ikke å sette krav til dem 

heller for hva de skal kreve.» 

De beskriver at det er vanskelig å be om hjelp og det kan også være utfordrende med små forhold på 

grunn av en skam og frykt for at andre kjente skal få vite. Flere av informantene har bedt om hjelp, 

men opplever å ikke få den hjelpen de trenger. En utfordring er at det er frivillig fra partner sin side å 

møte opp til for eksempel familievernkontoret eller konfliktrådet. De beskriver at hjelpen de får nå i 

stor grad går på å håndtere partner sin fortsatte psykiske vold og barna sine utfordringer. Å 

bearbeide egne traumer blir nedprioritert. De beskriver samtidig at det mest effektive for egne 

traumer er å møte andre i samme situasjon som kan bekrefte ens tanker og reaksjoner. 

«Et lavterskeltilbud, ikke nødvendigvis en psykolog som er proff som sitter der, men faktisk bare et 

medmenneske som vet, som forstår, at sånn er det, og det her er så jævlig og det blir faen meg ikke 

bedre på mange år ennå. Men jeg lover deg det blir bra til slutt.» 

Hva kan N.K.S. Kvinnehelsehuset bidra med? 

Informantene ønsker at et N.K.S. Kvinnehelsehus skal bidra til å spre kunnskap og informasjon om 

temaet vold i nære relasjoner til befolkningen generelt, helsepersonell og offentlige instanser som 

ofte treffer denne gruppen kvinner/familier. Hensikten må være å forebygge vold, gjenkjenne vold og 

vite hvilke konsekvenser volden har for alle berørte. I forebyggende øyemed er det viktig å få fram at 
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både menn og kvinner kan være voldsutøver. Informasjonsarbeidet kan gjøres ved å skape en arena 

som kan nå ut til målgruppene, lage arrangement og samarbeide med eksisterende aktører som har 

kompetanse om temaet (eks: RVTS (de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging), Voldsteamet i Trondheim kommune, Alternativ til vold og NOK. Trondheim - 

lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende). N.K.S. Kvinnehelsehuset 

kan også jobbe for å løfte tematikken politisk. 

Kvinnene ønsker at N.K.S. Kvinnehelsehuset skal være et sted kvinner først kan henvende seg og få 

veiledning og støtte til å navigere til rett instans. Videre ønsker de psykososial støtte underveis i 

hjelpeprosessen da dette er svært belastende prosesser å stå i alene. N.K.S. Kvinnehelsehuset må til 

enhver tid være oppdatert på de ulike tilbudene som finnes med riktig kontaktinformasjon. N.K.S. 

Kvinnehelsehuset må også hjelpe til å formidle kontakt. Kvinnene ønsker å bli møtt med åpenhet og 

bli akseptert som den man er. Det må være lav terskel og ingen hierarki. Kvinnene beskriver at det å 

leve i en maktubalanse i lang tid påvirker egenverdien og selvbildet negativt, og gjør det vanskelig å 

ta tak i egen situasjon. De beskriver vanskelig forhold til menn og ønsker helst ikke å møte menn i et 

N.K.S. Kvinnehelsehus. Det vil gi en trygghet. Det er ønskelig at det jevnlig holdes kurs/foredrag med 

ulike tema relevant for deres situasjon.  

Kvinnene forteller at mange føler seg ensomme og ønsker en felles møteplass som kan gi trygghet og 

tilhørighet. Det vil være en trygghet å bare vite at det finnes et sted man kan ringe eller komme til 

ved behov. De ønsker lavterskelgrupper for støtte og erfaringsutveksling med kvinner som har 

opplevd det samme. De påpeker at ingen som ikke har vært utsatt for vold selv kan forstå hvordan 

det kan være. De fleste informantene har vært i gruppebehandling og beskriver den unike verdien av 

å oppleve et fellesskap og en gjensidig forståelse. De ønsker et sted det er lett å komme, lett å dele 

og lett å speile. Det er også ønskelig at N.K.S. Kvinnehelsehuset skal ha tilbud på kveldstid. Det kan 

være viktig å kommunisere at det er et frivillig tilbud og at det ikke krever noe av den enkelte. 

«Et sted du kan komme inn å føle at her er det trygt. Jeg trenger bare en kopp te eller kaffe. Noen 

gode pledd. Og kanskje et vaffeljern som står og putrer, noe sånt. Det gir god stemning.» 

«At det er en sånn stemning, kom hit, kom hit, her er det fint å være. Her kan du kose deg, her kan du 

slappe av. God sofa, god stol, med noe pledd og noe te. Slapp av og kos deg eller bli med å trene. Med 

rom for de gode rådene og de gode samtalene.» 

Kvinnene beskriver at egenpleie og egen helse har vært underprioritert i lang tid. De har også dårlig 

økonomi på grunn av situasjonen og kan derfor ikke betale for alle aktiviteter de ønsker seg. De 

beskriver et høyt stressnivå i kroppen og ønsker tilbud om yoga og/eller meditasjon. Noen ønsker 

også et sted å trene som ikke er blant topptrente og supersterke, men et sted du kan være deg selv 

og ikke føle et prestasjonspress.  

Kvinnene ønsker også et lavterskeltilbud og en uformell møteplass der de kan ta med barna sine, og 

at trygge voksne kan gjøre hyggelige aktiviteter og eventuelt snakke med barn uten at noe blir 

journalført. Det er ikke nødvendig å definere noe for barna, men skape en hyggelig og trygg arena.  

Kvinnene ønsker aktiviteter å gjøre sammen med barna som føles trygt og som de har råd til. Det kan 

være lukkede arrangement for voldsutsatte kvinner med barn i basseng, kino, teater eller museer; 

aktiviteter som er koselig for barna og samtidig trygt slik at også barna kan senke skuldrene. Barna 

trenger trygge voksne, der barna kan føle seg fri, være seg selv og gjøre en artig aktivitet i et trygt 
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fellesskap. Det nevnes også mulighet for at barn kan ha med en venn for å ufarliggjøre. Aktivitetene 

kan være for mor og barn samtidig, enten en felles aktivitet, eller at mor får et tilbud og barna blir 

aktivisert av trygge voksne i naborommet. Da får kvinnene på en måte en pause og samtidig vet at 

barna også har et opplegg og har det bra. På den måten trenger ikke kvinnene ha dårlig samvittighet 

for å gjøre noe for å ta vare på seg selv. 

Kvinnene etterspør tilbud til barn slik at barna skal forstå det unormale i situasjonen og lære seg å 

sette sine egne grenser, bygge selvtillit og selvbilde, og på den måten forebygge at uhelse som følge 

av vold går gjennom generasjoner. De ønsker et sted barna kan møte andre i samme situasjon og 

oppleve et positivt fellesskap. Barnegruppene må ledes av stødige voksne som kan forholde seg til 

temaet vold og det innenfor tematikken. 

Kvinnene beskriver at år med undertrykkelse har frarøvet dem gode opplevelser og opplevelser av 

mestring. Det er vanskelig i voksen alder å vite hvem man er, og hva man vil. Kvinnene ønsker at flere 

aktiviteter introduseres for å prøve ut og kanskje finne en aktivitet/hobby de liker. De ønsker å 

utfordres til å tørre å gjøre ting de har blitt fortalt at de ikke får til. Å pushes/utfordres litt vil være 

positivt i trygge rammer og sammen med andre i samme situasjon. Slik vil de oppleve mestring. Det å 

få prøve ulike aktiviteter, også aktiviteter som gir mestring, vil være positivt for å oppnå god helse. 

«Fokuset har alltid vært på noen andre; barna og han. Så jeg sliter ennå med å finne ut hva jeg vil. 

Hva ønsker jeg, hva trenger jeg? Det å oppdage det hos dere (…) hadde vært fint» 

«Du har gått på bekostning av deg selv i så mange år, så det du egentlig trenger masse påfyll av det 

er det som er positivt ved deg selv.» 

«Jeg tenker gode opplevelser, for jeg føler jeg har gått glipp av veldig mye av det livet egentlig skal 

kunne by på av positive og gode ting. Så jeg tenker at det er kanskje noe…., om det så var en fjelltur 

da, eller om det var,.. ja..., et eller annet. Så den sosiale biten som kan skape samhold, da.» 

«Jeg synes morsomme ting var veldig skummelt før. Det å tillate deg selv å flire… Da plutselig senker 

du guarden, og det er kjempeskummelt. Men det er veldig godt når du først gjør det og så må jeg 

kikke rundt meg. Er det fortsatt trygt rundt meg etterpå?». 

Informantenes forslag til aktiviteter i regi av N.K.S. Kvinnehelsehus:  

- tur i marka med mat rundt bålet, kajakk, kano, hengekøyeovernatting, gå på en fjelltopp, 

klatring og hesteridning 

- introdusere ulike hobbyer som maling, søm, musikk, lesesirkel, matlagingskurs 

- kor 

- spill-kveld, TV-kveld 

- trygge voksne som kan lære barna for eksempel å strikke og hekle 

- egenrealisering og bevisstgjøring av egne behov for å få det bedre i livet 

- spakveld, massasjekurs. Lære seg måter å behandle seg selv på, være god med seg selv. 

Fysisk kontakt kan være veldig skummelt, men et N.K.S. Kvinnehelsehus kan gi trygge 

rammer for en positiv opplevelse av å tørre å slippe noen innpå seg. 

- fysioterapeut  

- yoga og mindfulness  
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- tema/kurs med relevante tema, som for eksempel: rettssikkerhet, prosedering, hvordan er 

det å møte i retten, hvordan bør man samle dokumentasjon, hva trenger du, hva møter du 

når du kommer på familievernkontoret, hvordan ta vare på seg selv. 

- temakvelder som tar opp ulike kvinnehelsetema, som for eksempel: vaginisme, 

endometriose, overgangsalder, vaginale plager, østrogen, graviditet/fødsel, amming 
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Reproduktiv helse 

Ufrivillig barnløshet 

Infertilitet eller nedsatt fruktbarhet rammer 10-15% av alle par i fruktbar alder og defineres ved at 

graviditet ikke inntreffer etter ett år med regelmessig samleie uten bruk av prevensjon.29 I Norge er ca 

5% av alle levendefødte barn unnfanget med assistert befruktning. 

Respondentene påpeker at den psykiske påkjenningen med å gjennomgå assistert befruktning er 

enorm og at den psykososiale støtten er fraværende. Tematikken er svært tabubelagt til tross for 

økende andel som faktisk må få hjelp til å få barn. Den ene respondenten hadde søkt på nett etter 

hjelp. Det var kun begrenset og i privat regi. Den ene informanten referer til andre skandinaviske 

land der det er en lovpålagt tjeneste med psykososial støtte under IVF-behandling. Hun referer til en 

dansk artikkel som fant at blant kvinner som hadde mottatt fertilitetsbehandling var selvmordsraten 

dobbelt så høy hos de som ikke lyktes som hos de som lyktes å få barn.30 

«Når barnet uteble var det ingen å snakke med. Jeg måtte gå privat, og det er fryktelig, fryktelig dyrt. 

Så jeg har brukt sinnsykt mye penger på det.» 

«Det er jo så mye som mangler, alt mangler, det er jo ingenting der.» 

«Når du først finner ut at du har problemer med å få barn, eller ikke kan få…, så burde det jo være 

noe…, et sted man kan gå og snakke om det.» 

Respondentene påpeker at den medisinske oppfølgingen virker å være god, men det er lite 

informasjon om hvordan medisinene fungerer, hvilke bivirkninger det kan gi og hvordan prosessen 

påvirker kroppen både fysisk og psykisk. Parrelasjonen kan bli skadelidende ved barnløshet. Det 

påvirker også seksuallivet negativt. Respondentene tror mange par går fra hverandre på grunn av 

totalbelastningen, og etterlyser spesialisert samtaletilbud til par som gjennomgår 

fertilitetsbehandling. Par bør få tilbud om psykososial støtte parallelt med den medisinske 

behandlingen.  

«Det må jo være billigere for samfunnet for å få mindre depresjon og samlivsbrudd.»  

«Det er veldig mye styrke av sånne selvhjelpsgrupper. Man kan møte andre som har opplevd det 

samme og de sitter på en helt annen kompetanse.» 

Seksualundervisningen på skole og fra foreldre er rettet mot hvordan unngå graviditet. At fertiliteten 

er kraftig synkende med økende alder er ikke like kjent. En respondent forklarer hvordan hun som 

ung fikk høre at hun ville få livet sitt ødelagt om hun fikk barn i tidlig alder, men opplever nå heller 

det motsatte. 

Kvinnene etterlyser samtaletilbud og veiledning om paret fortsatt skal tviholde på drømmen om barn 

eller når paret skal sette en sluttstrek for prosjektet og heller gå videre med livet uten barn. 

Behandling i privat regi er kostbart. De påpeker at man er i en veldig sårbar posisjon og avhengig av 

god og nyansert veiledning. Noe behandling er svært kostbart og et eksempel er surrogati som er så 

kostbart at det vil redusere familieøkonomien betraktelig og begrense handlingsrommet i lang tid, 

kanskje resten av livet. 

 
29 Store medisinske leksikon (2022). Infertilitet. https://sml.snl.no/infertilitet 
30 Kjaer et al. (2011). Suicide in Danish women evaluated for fertility problems. Human Reproduction 
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«Det vi trenger nå er jo parterapi, for det er jo en kjempe beslutning som vi må ta sammen. Og vi får 

ikke til å snakke om det sammen for det gjør så vondt, så forferdelig vondt.» 

Mange barnløse opplever å miste sosiale arenaer og sosialt nettverk. Mye av praten i sosiale 

sammenhenger, lunsjprat på jobb osv, handler om barn. Høytider er spesielt sårt. Par som ikke lykkes 

med å få barn opplever at det er vanskelig å finne en ny mening i det livet de egentlig ikke ønsket 

seg. De savner kvinnefellesskapet ved å være gravid, få stor mage og føde. 

«Du er så avskjært fra samfunnet, du er på en måte utstøtt av samfunnet når du er barnløs.» 

Respondentene beskriver at den langvarige prosessen og de mange nedturene har gitt dårlig psykisk 

helse og fysiske symptomer som irritabel tarm, migrene, svelgvansker og søvnvansker som trolig 

skyldes stresset. I tillegg et stort fravær fra jobb på grunn av all behandling, både medisinske 

timeavtaler og egenmeldinger på grunn av bivirkninger knyttet til behandlingen. Videre kan 

prosessen gjøre det vanskelig å få konsentrert seg om jobben. Over tid vil også en del arbeidsgivere 

miste tålmodigheten og informantene beskriver å bli fratatt muligheter i arbeidslivet som å ikke bli 

prioritert til kurs, spennende arbeidsoppgaver osv. Behandlingen og prosessen er altoppslukende, og 

kvinnen forsøker hver dag å optimalisere forholdene for å bli gravid.  

«Så påvirker du alle rundt deg. Jeg tror det må være 15 år siden jeg var glad. Du blir jo så lei deg, trist 

og oppgitt.» 

«Så jeg har jo satt hele livet mitt på hold, karriere og alt. Du ofrer helt sinnsykt mye.» 

Abort 

Abort er avbrytelse av et svangerskap. Begrepet abort brukes både om spontan abort og provosert 

abort. Forekomsten av spontanabort er usikker, men ca 10-30% av bekreftede svangerskap ender 

med spontanabort.31 I 2021 ble det utført 10.841 provoserte aborter i Norge.32 

Å gjennomgå abort kan være en stor psykisk påkjenning. For en av respondentene var det avbrutte 

svangerskapet et resultat av en langvarig prosess for å bli gravid med assistert befruktning. 

Respondenten opplevde god støtte fra venner og familie første tiden etter aborten, men opplevde at 

sorgen ikke var akseptert etter det. Ene respondenten beskriver en enorm sorg og var på et tidspunkt 

suicidal. 

«Når du mister…, det er helt grusomt. Fosteret ble jo bare kastet i søpla og ble sikkert brent på 

forbrenningsanlegget.» 

Den psykiske belastningen med å gjennomgå en abort er individuell og i stor grad avhengig av 

forhistorien. Ene respondenten påpeker at hennes spontantaborter har gitt en stor sorg, men ville 

trolig vært litt lettere om hun hadde lyktes å bære fram et barn etterpå. Respondentene påpeker at 

det er en bagatellisering av abort i helsevesenet. 

 
31 Magnus et al. (2019). Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register 
based study. British Medical Journal 
32 Folkehelseinstituttet (2022). Fakta om abort (med 2021-tal). https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-
registre/abortregisteret/abort---fakta-med-statistikk/ 
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«Og selvfølgelig, jo lenger du går, jo mer rekker du å planlegge. Å ha barn i magen i 3 måneder er 

veldig lenge. Du ser jo for det alt framover…, barnedåpen…, du ser for deg hele livet. Du gir navn til 

babyen også. Og så er det bare borte.»  

«Og ennå ser du…, jeg klarer ikke å holde meg nå en gang (gråter). Enda nå er det mange, mange, 

mange, mange år siden.» 

«Spontanabort er jo ikke noe uvanlig på en måte, men det er jo heller ikke noe vanlig for den som 

opplever det. Det er ekstrem bagatellisering i helsevesenet. Det er jo helt utrolig.» 

«Bagatellisering er jo veldig dumt. Da blir du jo deprimert da, så blir det sykefravær og. Det er jo ikke 

noe bra for samfunnet heller.» 

Respondentene beskriver psykiske reaksjoner i etterkant av abort, men fikk ingen tilbud som 

støttesamtaler. De hadde ønsket tilbud om psykososial støtte etterpå.  

«Jeg synes det burde være obligatorisk samtale etter abort – uansett om det er selvvalgt, ufrivillig 

eller hva som helst. Det kommer så mange tanker og ting i etterkant som du ikke forutser men som 

du trenger å snakke om…» 

Ene respondenten peker på at hun ved missed abortion skulle gjennomføre medikamentell abort 

hjemme. Hun fikk med medisiner og et kort skriv om hva som kom til å skje rent fysisk. Det var 

vanskelig på egenhånd å bedømme hva som er rikelig blødning (mye eller for mye) eller hva som er 

akseptable smerter. Kvinnen peker på at dette var krevende å gjøre hjemme alene i helgen, uten 

tilgjengelig helsepersonell å rådføre seg med.  

«Jeg fikk et A4-ark med informasjon med meg hjem som egentlig ikke hadde noe informasjon, og det 

var det. Så…, at de tør å gjøre det på den måten, det er helt sykt.» 

Det var ingen informasjon om hvordan aborten kunne påvirke den psykiske helsen. Kvinnen leste 

Annie Ernaux «Cleaned out» fra 1974 for å få bekreftet egne psykiske reaksjoner, til tross for at deres 

utgangspunkt var helt forskjellig. Kvinnene etterspør tettere oppfølging og psykososial støtte. De 

mener negative ringvirkninger av mangelfull psykososial støtte kan være store, både på individ og 

samfunnsnivå. Det å bli gravid på nytt opplevdes som en ny frykt som respondenten trengte hjelp til 

å håndtere. 

Svangerskap og fødsel 

I 2021 ble det født 56.060 barn i Norge.33 

Kvinnene ønsker tilbud for å kunne forberede seg og være best mulig rustet både fysisk og psykisk for 

svangerskapet, fødselen og barseltiden. De ønsker også å vite hva som kommer til å skje på 

sykehuset, både rent teoretisk med en fødsel, men også logistikken. Fødselsforberedende kurs 

mangler i det offentlige helsevesenet.  

«Det er jo en grunn til at de private tilbudene popper opp. De har skjønt hva som mangler. Så det 

finnes et marked, absolutt, men jeg vil jo gjerne at man skal få det uavhengig av økonomi.» 

 
33 SSB (2022). Fødte. https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode/statistikk/fodte 
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De etterlyser arenaer for å treffe andre gravide kvinner for nettverksbygging og erfaringsutveksling. 

Termingrupper på Facebook eksisterer, men respondentene forteller at terskelen for å treffes er 

veldig høy. 

Respondentene forteller at svangerskapskontrollene generelt var bra. Kvinnene verdsetter 

valgfriheten til å gå til fastlege eller jordmor. Kontrollene hos fastlegen var korte og presset på tid, 

der det ikke var rom for å ta opp annet enn det som var absolutt nødvendig. De opplevde å måtte 

passe inn i rammer som settes av tiden som er tilgjengelig. Samtaler hos jordmor hadde mere tid 

avsatt og ga en helt annen ro til å ta opp det som faktisk opplevdes som viktig for kvinnene.  

«Da jeg kom til legen og sa jeg var gravid begynte han å streve med det der hjulet for å sette termin. 

Og han strevde. Jeg skjønte jo allerede da at det ikke er her jeg kommer til å få den oppfølgingen med 

de kvinneplagene som kan komme med svangerskapet og sånn.» 

«Jeg gikk til både fastlege og jordmor, men foretrekker jordmor for de har mere tid. Legen er 10 min 

og jordmor er 30-60 min, så det er stor forskjell. Da kunne jeg sette meg tilbake, følte at.., nå har du 

en time…, nå har du ro til å komme på de tingene som er litt viktig for meg, da.» 

Respondentene påpeker at graviditet er en stor psykisk omveltning og det kan være behov for noen å 

snakke med. Trondheim kommune sitt lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp er bra men mere 

generelt og passer ikke til kvinner i denne livsfasen og problemstillinger knyttet til å være gravid og å 

bli mamma. Kvinnene påpeker at ventetiden for å få hjelp med den psykiske helsen er alt for lang i en 

begrenset og sårbar periode der man ikke har tid til å vente. Respondentene påpeker at et 

forebyggende samtaletilbud gjerne kan gis i gruppe. Den ene respondenten referer til et tilbud som 

ble gitt til barselkvinner ved en helsestasjon i byen av en psykolog som tok opp ulike temaer som 

positive og negative følelser, normalt følelsesregister, sinne etc.  

«Hvis man forebygger så er det jo samfunnsøkonomisk gunstig. Det er lettere å komme tilbake i jobb 

igjen, det er lettere å få et til barn, det er lettere og…, ja…, alt!» 

«Nå er det slik at det må gå skikkelig galt før man kan ta tak i ting i stedet for at man kan ha en 

samtale som hjelper deg og hindrer deg i å havne utenfor.» 

«Man må ganske ned i kjelleren før man får tilbud om hjelp.» 

På helsestasjonen er det mest fokus på barnets vekst og utvikling. De ønsker at mors psykiske helse 

og morsrollen blir fulgt opp etter fødselen av helsepersonell som stiller de riktige spørsmålene. 

Kvinnene forteller at de gjerne ønsker å framstå som en god utgave av seg selv på helsestasjonen og 

vise fram alt som fungerer. Kvinnene forteller at terskelen er høy for å spørre om hjelp. Det er også 

vanskelig å vite hvor man skal henvende seg. Oppfølgingen av mors psykiske helse etter fødsel 

oppleves å knyttes til det standardiserte spørreskjemaet med sju spørsmål om psykisk helse som 

fylles ut på helsestasjonskontrollen av barna. Respondentene etterspør tid satt av til en samtale. Det 

må skapes trygge rom så kvinnen tør å være ærlig. Helsepersonell må ha nok kompetanse og 

trygghet til å stille de vanskelige spørsmålene. Respondentene sier at mødre kan ha en frykt for 

negative konsekvenser dersom de gir uttrykk for at de ikke mestrer situasjonen så godt. Helsevesenet 

må vise at det er et nettverk som skal hjelpe kvinnen og ikke straffe. 
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«Jeg må jo ærlig innrømme at jeg løy på det skjemaet (EPNDS) og det tror jeg ikke jeg er alene om. 

Jeg turte ikke å si noe, så jeg underkommuniserte mine behov. Så når jeg ga fra meg skjemaet var det 

bare «takk». Det er ikke akkurat bulletproof det skjemaet.» 

«Når terskelen er høy for folk som tør å ta tak, synes jeg det er skummelt å tenke på de som ikke tør.» 

En av kvinnene beskrev en fødsel som trengte ekstra medisinsk oppfølging underveis og umiddelbart 

etter. Hun opplevde behandlingen hun fikk på sykehuset som svært bra. Plagene hun opplever nå, tre 

måneder etter fødsel, er knyttet til den dramatiske fødselen, men tilgangen på spesialisert helsehjelp 

er ikke lenger like god. Dersom hun trenger hjelp av gynekolog igjen, må henvisningen komme via 

fastlegen. Dette gjør prosessen vanskelig og vil i mange tilfeller føre til at kvinnen prioriterer bort sin 

egen helse. 

«Jeg synes jeg synes det var litt sånn bisarr opplevelse å bli gravid på en måte. For plutselig så blir 

man så godt ivaretatt av helsevesenet. Svangerskap og fødsel, og så… noen uker etter fødsel så ble 

man på en måte sluppet…, og så skal man klare alt selv. Med en del problematikk som kan følge med 

så hadde det vært fint at det var litt mer lav terskel for hjelp når man er i den fasen også.» 

Kvinnene ønsker tilbud om tilrettelagt fysisk aktivitet ved for eksempel svangerskapskvalme eller 

bekkenleddsmerter, samt tilbud om generell opptrening etter fødsel, gjerne i grupper. 

Respondentene etterlyser et sted de kan henvende seg for å rådføre seg om ulike plager de opplever 

i forbindelse med graviditet og etter fødsel. Et sted med samlet fagkompetanse eller kompetanse om 

hvor man kan henvende seg for å få riktig hjelp. 

«Du hører jo om massevis som tisser på seg etter å ha fått barn. Kjære vene, er det sånn det skal bli? 

Masse kvinnfolk, nesten annenhver person, som klager over vondt i hofta og ryggen etter de har fått 

barn. Da tenker jeg, men altså kjære, er det verdt det? Ødelegge kroppen sin, liksom.» 

Respondentene opplevde en del fysiske plager etter fødselen, men mangel på informasjon om 

vanlige plager og oppfølging. Respondentene var oppmerksom på at det var anbefalt med en kontroll 

hos fastlege eller jordmor 6 uker etter fødsel. Flere ønsket å bli undersøkt for å se om det var god 

tilheling av suturer, knipekraft i bekkenbunnsmuskulaturen og funksjon i magemuskler. De færreste 

fikk tilbud om en fysisk sjekk. Kvinnene opplevde at hovedfokus for konsultasjonen var prevensjon. 

Men prevensjon var ikke kvinnenes hovedfokus så kort tid etter fødsel. Kvinnene ønsker en 

retningslinje med kontroll av mors fysiske og psykiske helse også ved 3 måneder og 6 måneder etter 

fødsel. 

«Ønsker å få sjekket magemuskler og bekkenbunnen. Man vet jo nesten ikke hva som er hva etter 

man har født.» 

«En fysisk sjekk av fødeproblemene, altså magemusklene og bekkenbunnen. Vi snakker alle om 

knipeøvelser, men det er veldig mange som ikke vet hvordan man gjør det. Det er en grunn til at folk 

skipper det... Man vet liksom ikke.» 

«Gravide har hyppig googling av fysiske plager, så du må jo lære det på den måten. Men da må du 

være ganske god og ha kritisk sans og muligheten til å filtrere ut det du finner på Google.» 

«I svangerskapet er det 8 kontroller av mor og etter fødsel er det kun 6-ukers kontrollen hos fastlege. 

Det er jo helt sykt.» 
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En av kvinnene som var barnløs hadde underliggende sykdom med smerter i rygg og bekken og 

opplevde det som utrygt å skulle gå inn i et svangerskap som potensielt kan forverre hennes smerter, 

og ikke vite av hvem og hvordan hun ble tatt imot om smertene økte. 

«Det oppleves utrygt at behandlingen eller rådgivningstjenestene rundt er så mangelfulle i forhold til 

den hjelpen man kan få.» 

En respondent forteller at jordmor som tok imot barnet ringte to uker etter fødsel for å høre hvordan 

hun hadde det og om hun hadde noen tanker rundt fødselen. Det opplevdes svært positivt. Kvinnene 

forteller om god oppmerksomhet de første to ukene etter fødsel som tilbud om jordmor-hjem, 

helsesykepleier på hjemmebesøk, hjemmebesøk av jordmor som hadde fulgt i svangerskapet og 

telefon fra jordmor som forløste. Dette var veldig positivt, men etter de to første ukene var det 

ingenting. Kvinnene forteller at de hadde mange spørsmål i tiden etter fødsel. De etterspør et 

lavterskel tilbud man kan oppsøke for å få svar på sine spørsmål. Kvinnene påpeker at godt nettverk 

er viktig for støtte og hjelp i en krevende tid. De reflekterer rundt gruppen kvinner som ikke har 

samme nettverk, har språk- eller kulturelle barrierer.  

«Jeg er glad jeg har et nettverk, men jeg synes ikke at jeg skal være avhengig av det.» 

Ammevansker kan være veldig utfordrende psykisk. Ammepoliklinikken er et lavterskel tilbud på 

sykehuset men begrenset til første 14 dagene etter fødsel. Ammeproblemer utover dette skal 

betjenes på helsestasjon eller av Ammehjelpen (frivillig likepersonsarbeid). Respondentene forteller 

at det er vanskelig å be om hjelp når man opplever at man gjør alt etter boka.  

«Du føler du skal fikse det selv. Så det å ha en plass der det er litt lav terskel hadde fint. Vi unngår å 

spørre om hjelp fordi vi bruker Google.» 

Helsestasjoner initierer ofte til barselgrupper som er sammensatt av de som har født i samme 

tidsrom og bor i samme område. Disse kan fungere utmerket, men det er personavhengig og at noen 

i gruppa tar initiativ til å møtes. Ene respondenten hadde barseldepresjon og opplevde store vansker 

med å komme ut og treffe andre. Det var også svært krevende å invitere andre hjem til seg. 

Respondentene ønsker et annet type tilbud der gruppa ledes av en fagperson som tar opp relevante 

tema. Et slikt tilbud kan foregå på N.K.S. Kvinnehelsehuset. Det foreslås å ha bestemte tidspunkt 

åpent for barseltreff med ulike tema som en fagperson leder. Det kan også tilrettelegges for et sosialt 

møtested etterpå for de som ønsker. 

«Et tema kan være at det går an å være lei seg selv om man er glad i babyen. For det tror jeg mange 

synes er flaut, for eksempel.» 

Å få barn kan være en stor utfordring for parforholdet. De fleste vil sette barnas behov framfor sine 

egne og glemmer å ivareta seg selv. De ønsker at helsepersonell initierer til samtale om parforhold, 

nærhet og seksualitet ved å normalisere og sette ord på det som kan være vanskelig og endret i 

parrelasjonen etter å ha blitt foreldre. En av kvinnene refererer til begrepet «touched out» som 

mange opplever, men som er lite kjent og kan skape konflikt i relasjonen. 

Kvinnene påpeker at det periodevis eller konstant kan være utfordringer/sykdommer hos barnet opp 

gjennom oppveksten. Barnet vil mest sannsynlig få god helsehjelp. Kvinnene etterspør hjelp til 

hvordan mor skal ivareta seg selv når den den største mentale kapasiteten går til barnet. 
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«Hvor skal man få hjelp selv? Helsesykepleier er til for barnet. Fastlege ikke aktuelt fordi det er ikke et 

medisinsk problem. Jeg føler meg liksom litt alene, på en måte. Rett og slett at jeg har ingen plass å 

gå akkurat nå. Hvem kan jeg rådføre meg med?»  

Øvrig kvinnehelse 

Hormoner 

Respondentene forteller om et utvalg tilstander innen kvinnehelse de skulle ønske det var lettere å få 

god kunnskapsbasert informasjon om og behandling ved behov. Kvinners hormonelle syklus er et 

viktig tema for respondentene. De påpeker at de fleste kvinner har lite kunnskap om den delen av sin 

egen helse. 

«Hormoner, rett og slett. Hvordan det påvirker deg i alle stadier; når du er gravid, ammer, når du har 

mensen, når du ikke har mensen, før du får mensen, etter du slutter å få mensen. Hormoner har 

absolutt alt å si. For meg har det gått opp mange lys.» 

«Man må ikke gå ut ifra at bare fordi man har hatt mensen siden man var 13 så vet man alt om 

mensen. Jeg har kommet inn i 30-årene og det er stadig nye ting jeg oppdager.» 

Kvinnene opplever at siden menstruasjon er et uttrykk for en frisk kropp hos kvinner i fertil alder, blir 

plager relatert til menstruasjon ofte bagatellisert i helsevesenet. De forteller at de i skolealder fikk 

utdelt brosjyren «Mensen er ingen sykdom» og satt igjen med et inntrykk av at jenter/kvinner ved 

menstruasjon kan leve helt normalt og uten noen begrensninger i livet eller på noen aktiviteter. Flere 

av respondentene forteller om en annen hverdag der menstruasjonen i stor grad påvirker livet. 

«Når jeg har mensen kan jeg faktisk ikke prestere på noen av livets områder slik jeg kan når jeg ikke 

har mensen.» 

En kvinne forteller om kraftige smerter og blødninger under menstruasjonen. Dette har alltid blitt 

normalisert selv om det påvirker arbeidslivet enormt. Hun forteller om episoder på jobb der hun ikke 

har hatt anledning til å gå ifra for å skifte bind og tampong til tross for stort behov. En av 

respondentene forteller om en slektning som har oversteget fraværsgrensen på videregående skole 

på grunn av menstruasjonsplagene.  

«Altså, alle de helsefolka jeg har snakket med i løpet av mitt 32 år lange liv om mensen så har jeg fått 

høre at det er vanlig, det er vanlig, det er vanlig, og jeg har hele tiden tenkt nei, det er ikke vanlig å ha 

det sånn, det går ikke an at det her er vanlig.» 

«Og det tenker jeg er et problem fordi både når det gjelder skole og arbeidsliv er kravene de samme, 

uavhengig av hvilke utfordringer en står i.» 

Kvinnene opplever at det er lite kunnskap i helsevesenet om menstruasjon og grad av plager og 

hvilken behandling som fungerer for hvem. Som pasient er det vanskelig å påstå at plagene en selv 

opplever er mer enn hva som er tålelig. Det er også mangelfull oppfølging og evaluering der det 

settes i gang hormonell behandling. De savner en helhetlig tilnærming av hvordan 

menstruasjonssyklus og hormonell behandling påvirker kvinners fysiske og psykiske helse. 

«Jeg har skjønt etterpå at jeg har hatt ganske ustabil psyke i ungdomstiden min på grunn av p-piller. 

Det skjønte jeg da jeg sluttet som 27-åring. Tenk at jeg har vært nedstemt hele ungdomstiden.» 
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En kvinne forteller om flere episoder med kraftige magesmerter. En gang var det også behov for 

sykehusinnleggelse. Hun beskriver at hun ble svært godt ivaretatt under utredningen ved 

akuttinnleggelsen. Det ble ikke funnet noen klar medisinsk årsak til hennes smerter. Da det kom fram 

at hun tidligere har hatt cyster på eggstokkene opplevde hun at det ble trukket raske konklusjoner 

også i dette tilfellet og hun ble ikke videre utredet eller fulgt opp. 

«Det er vanskelig å beskrive, men det er ganske provoserende hvordan kvinner kan bli møtt, eller i 

hvert fall kan det oppfattes sånn, bare fordi en er kvinne og fordi kvinner har menstruert siden tidenes 

morgen og har eggstokker, så det må en bare leve med, liksom.» 

Kvinnene som var kommet i overgangsalder og opplevde ulike plager i forbindelse med det 

(søvnvansker, konsentrasjonsvansker og leddplager i disse tilfellene) forteller om manglende 

kunnskap i primærhelsetjenesten. En ble frarådet hormonell behandling basert på utdatert 

kunnskap. Kvinnene er prisgitt at fastlegen henviser videre til gynekolog for spesialisert hjelp. Dette 

gjør at det tar lang tid før de får god helsehjelp for sine utmattende plager. 

Kvinnesykdommer 

En kvinne med smerter er diagnostisert med fibromyalgi og opplever hjelpen hun får med psykolog i 

spesialisthelsetjenesten og fysioterapeut i primærhelsetjenesten som fragmentert og lite tilpasset 

hennes behov. Hun opplever at hennes historie med å være kvinne, ha generelle smerter og andre 

utfordringer raskt satte henne i en bås med fibromyalgi, og at det er lite hun selv kan gjøre for å 

påvirke. 

Det er litt sånn... Hva skal jeg si? Ikke håpløst, men det er frustrerende å føle at man blir litt sånn 

presset inn i et behandlingsapparat som skal få meg til å passe inn i deres ramme for hjelp når jeg 

ikke opplever det som hjelpsomt. 

Kvinnene er opptatt av god og tilgjengelig kunnskap om ulike kvinnehelseplager/-sykdommer, og 

hvor de kan få hjelp. De påpeker at mange kvinner går veldig lenge med plager uten å oppsøke 

helsehjelp, og at de ofte ikke blir tatt på alvor når de oppsøker hjelp. De forteller at det er mange 

helseplager som føles for små til å prioritere tid til å dra til legen. I tillegg vil de ikke være til bry eller 

ta opp tiden til andre som kunne trengt hjelpen mere. 

«Man vil ikke være til bry. Man føler liksom at man er i veien. Man vil ikke bruke opp tiden til 

helsesykepleier eller til legen. Det skal være så effektivt og så raskt. Så hvorfor skal jeg sitte og ta opp 

problemene som egentlig er så små, de er liksom ikke viktig nok i det store hele.» 

Kvinnene ønsker en mer helhetlig helsetjeneste som ser at kropp og hode henger sammen. Slik det er 

nå må man bestille en ny time til fastlegen for hver ting man ønsker å ta opp. Det fører til at 

tilstander med tabu, eller som det oppleves lite relevant å ta opp, prioriteres bort. Det kan også føre 

til at tilstander ikke blir sett i sammenheng. 

«Kroppen og hodet vårt er jo en enhet, da. Det handler ikke om at noe foregår i hodet, noe foregår i 

tissen og noe foregår i rumpa. Det henger jo sammen, da. Så jeg kunne ha tenkt meg på en måte litt 

mer en helhet i tjenesten.» 

Kvinnene forteller at en rekke plager som kan relateres til å ha gjennomgått svangerskap eller fødsel 

bagatelliseres av både kvinnene og helsepersonell, og anses som en pris å betale for å få barn. 

Kunnskapen om hvordan forebygge, behandle eller hvor søke hjelp er lite tilgjengelig. 
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«Jeg tenker at det er en god del ting i forbindelse med svangerskap og fødsel og typiske kvinnehelse 

problemområdet som ikke blir tatt på alvor som et helseproblem, at det bare er noe vi må leve med, 

fordi vi er kvinner…, og fordi det er bare vi som kan bli gravide.» 

«Egentlig skal man jo ikke kjenne at man har et underliv, det skal bare være der. Så når du går og 

kjenner på et ubehag fra et av de tre hullene er det jo et eller annet.» 

Seksualitet 

Kvinnene ønsker et større fokus på hva seksualitet er og at det handler mye om forholdet til egen 

kropp, nærhet og parrelasjonen. De ønsker kunnskapsformidling som skal være opplysende for 

ungdom og voksne slik at porno ikke blir referansen. De poengterer viktigheten av at det ikke må 

være et ensidig fokus på heterofil seksualitet. Kvinnene ønsker også kunnskap om hvordan man kan 

snakke med barna sine om seksualitet. 

Kreft 

En av respondentene hadde gjennomgått behandling for brystkreft og påpeker det mangelfulle tilbud 

om psykososial støtte etter behandling. Når man erklæres kreftfri er forventningene fra omgivelsene 

og samfunnet omtrent som før diagnosen. Som kreftoverlever kjenner mange kvinner på en sorg for 

det de har gått gjennom og det som er tapt. I tillegg en overhengende frykt for tilbakefall. Dette kan 

utvikle seg til depresjon og angstlidelser. Mange kvinner kjenner ikke igjen seg selv og sin egen kropp. 

Behandlingen kan gi radikale endringer i kroppen slik som fjerning av bryst, arrvev og tidlig 

menopause som påvirker selvbildet. Det kan videre påvirke seksuallivet og parrelasjonen. 

Problematikken er tabubelagt, og det er en stor terskel for kvinner å be om hjelp. Videre opplever 

ikke kvinnene å ha et passende sted å henvende seg for hjelp.  

«Det pøses penger inn i den somatiske kreftbehandlingen for at folk ikke skal dø, men det de får igjen 

på den andre siden er bare kreftoverlevere som ikke kan leve fullverdige liv.» 

Respondenten ønsker lavterskel tilbud om støttesamtaler for å få hjelp til å håndtere sorgen/tapet og 

få mestringsstrategier til å gjenoppta et liv med god livskvalitet. Samtaletilbud må være med 

helsepersonell som har forståelse for hva kreftbehandling er og kan forårsake av psykososiale 

utfordringer. Rundt 50% av de som får kreft er i arbeidsfør alder. Hos kvinner er brystkreft den 

vanligste kreftformen. Psykososiale plager etter kreftbehandling som utvikler seg kan føre til at 

kvinnen ikke kommer tilbake i jobb. Det gir konsekvenser både på individ- og samfunnsnivå. Kvinner 

med lite kontaktnett, aleneboende og med lav sosioøkonomisk status er trolig mest utsatt.   

Hva kan et N.K.S. Kvinnehelsehus bidra med? 

Respondentene ønsker at N.K.S. Kvinnehelsehuset skal være et lavterskel sted man kan komme for å 

få råd og hjelp, eller veiledning på hvor man kan henvende seg med sine plager. Det skal ikke være 

nødvendig med henvisning fra fastlege. De ønsker et sted å bli møtt respektfullt med sine spørsmål 

og utfordringer.  

«At en slipper å gå gjennom nedverdigende møter med noen som ikke tar kvinnehelse på alvor. Det i 

seg selv vil ha en god effekt på hvordan en forholder seg til sine egne utfordringer.» 

De påpeker at helsetjenestetilbudene ved N.K.S. Kvinnehelsehuset må være gratis eller dekkes av 

den offentlige finansieringsordningen for helsetjenester med et maks egenandelstak 

(Folketrygdloven § 5-3; utgiftstak for egenandeler). Kvinner prioriterer ofte bort egen helse dersom 

de har dårlig økonomi.  
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Respondentene påpeker at et N.K.S. Kvinnehelsehus ikke bare skal være et sted man oppsøker ved 

problemer, men et sted å bli bedre opplyst om sin egen helse. Det kan være via temakvelder, 

barselgrupper og likepersonsgrupper. Informasjonen må være lett tilgjengelig. Målet må være å gi 

kvinner den kunnskapen de trenger for å være selvstendige, ta tak i egne utfordringer og ha det godt 

i eget liv. 

«Litt som Litteraturhuset. Et sted man kan oppsøke og få informasjon og kunnskap. Som det er liksom 

lett å få tak i, uten at en må google seg i hjel, eller være avhengig av fastlegen.» 

Informantenes forslag til aktiviteter i regi av N.K.S. Kvinnehelsehuset:  

- Likepersonsarbeid til ulike grupper (ufrivillige barnløse, kvinner som har opplevd abort, 

gravide, småbarnsmødre) 

- Informasjon/samtaletilbud/gruppetilbud til kvinner/par som er ufrivillige barnløse  

- Informasjon/temakvelder til pårørende av ufrivillige barnløse 

- Uformell møteplass for gravide for nettverksbygging og erfaringsutveksling. 

- Gruppetilbud til barselkvinner med ulike tema som: normale følelser i barseltiden, barn og 

søvn, barneoppdragelse, hvordan ivareta seg selv som mor, seksualitet og parrelasjonen 

- Sjekk av bekken, bekkenbunn og magemuskler etter fødsel av fysioterapeut. 

- Fysisk opptrening etter fødsel i gruppe (barseltrening) 

- Gruppetilbud til kvinner etter samlivsbrudd med ulike tema som: hva skjer med familien 

etter brudd, juss, økonomi, skatteregler, barneoppdragelse, hvordan ivareta seg selv 

- Samtaletilbud til kvinner etter kreftbehandling  

- Samarbeid med Kreftforeningen (likepersonsarbeid) og Pusterommet (trening under/etter 

kreft) 

- Temakvelder med ulike tema som: hormoner i menssyklus, hormoners påvirkning på helse, 

PCOS, endometriose, fibromyalgi, PMS, PMDD, seksualitet, hvordan forhandle lønn, juss, 

skatt, økonomi, barn og seksualitet 

- Bidra til forskning på kvinnehelselidelser som svangerskapskvalme, PMS, PMDD, fibromyalgi, 

endometriose, PCOS 
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Kvinner med innvandringsbakgrunn 
En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av 

utenlandskfødte foreldre og har fire utenlandskfødte besteforeldre.34 Innvandring til Norge er 

hovedsakelig på grunn av utdanning, arbeid, familiegjenforening eller flukt. I 2022 utgjorde 

innvandrere 15.1% av befolkningen og 3.8% av befolkningen er norskfødte med innvandrerforeldre.35 

 

Kunnskap 

Informantene opplyser at for mange innvandrede kvinner er en av de største utfordringene mangel 

på basal kunnskap om kroppens anatomi og funksjon. Det gjelder hele kroppen generelt og 

underlivet og reproduksjonsorganene spesielt. Mange kvinner kjenner ikke sin egen kropp og forstår 

ikke sammenhengen mellom stressende livserfaringer og opplevd helse.  

«Kvinner som ikke har et positivt forhold til egen kropp kan lett bli utnyttet av andre.» 

Mangel på kunnskap gjør også at kvinnene heller ikke vet hva de kan få hjelp til eller har krav på å få 

hjelp til. At helsepersonell har taushetsplikt, er heller ikke kjent for mange innvandrere. 

Informantene påpeker at heller ikke helsepersonell har den nødvendige kunnskapen om innvandrede 

kvinners kulturelle bakgrunn. Dette kan skape misforståelser og uhelse. 

«Det norske helsevesenet, som fastlege og sykehus, finnes der ute, men det er ikke tilgjengelig for 

alle. Det er begrenset hvor mye hjelp du får basert på ditt språknivå og utdanning.» 

Språkbarrierer 

En annen stor utfordring er begrenset norsk språk. Informasjon som er tilgjengelig om helse, hvordan 

helsevesenet fungerer og rettigheter er hovedsakelig på norsk eller engelsk. Dette klarer ikke 

kvinnene å tilegne seg i tilstrekkelig grad. Heller ikke når de kjenner på helseutfordringer de har lyst å 

finne ut av. 

«Det er litt vanskelig å finne informasjon. Selv om du har lyst å dra til lege eller undersøke, så har du 

ikke nok informasjon til å ta det videre.»  

«Selv om jeg snakker ganske OK norsk og ganske OK engelsk lurer jeg på om jeg har forklart plagene 

mine godt nok, fordi norsk er ikke mitt førstespråk. Hverken engelsk eller norsk.»  

Kvinnene ønsker at relevant informasjon oversettes med godkjent tolk til de aktuelle språkene og 

gjøres tilgjengelig. Også korte og informative videoer på ulike språk om helsetjenesten vil gjøre 

informasjonen lettfattelig og tilgjengelig. 

Alle har rett til å få informasjon om sin helse, sykdom og behandling på et språk man forstår. Det 

offentlige helsevesenet har plikt til å bruke kvalifisert tolk og tolken skal være en person som er 

utdannet tolk. Tolken skal kun oversette det som blir sagt og være nøytral. Det kan føre til 

misforståelser fordi ord kan ha ulik betydning, det kan mangle ord og viktig kulturforskjeller ikke blir 

tatt hensyn til.  

 
34 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (u.å.). Ord og begreper. https://www.imdi.no/om-integrering-i-
norge/ord-og-begreper/ 
35 SSB (2022). Fakta om innvandring. https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/faktaside/innvandring 
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«I tolkerollen skal man bare tolke ordrett. Du blir som en snakkende robot og har ingenting å si, men 

ser ofte at det blir galt.» 

Til tross for rettigheten til tolk, får de ikke alltid tilbudet. De er heller ikke alltid kjent med at de har 

rett til tolk. En kvinne forteller om total isolasjon, sosial kontroll og grotesk vold fra partner. Akutt syk 

og i svært dårlig forfatning ble hun innlagt sykehuset, men ble aldri tilbudt tolk og var heller ikke klar 

over retten til tolk. Hun ble sendt hjem til samme grusomme forhold uten å bli gitt en mulighet til å 

fortelle om hjemmesituasjonen. 

«Jeg kunne ikke noe norsk og fikk ikke tolk… Jeg visste ikke at jeg hadde rettigheter til tolk… Jeg var 

ikke i god stand, men ingen tilbød meg tolk.» 

Lav tillit til det norske helsevesenet 

En tredje utfordring er lav tillit til det norske helsevesenet. Informantene tror dette i stor grad 

skyldes myter og fordommer kvinnene har. I tillegg kan språkbarrierer forårsake misforståelser og 

feiltolkninger kvinnene kan oppfatte som rasistiske. Et eksempel er kvinner som opplever at 

helsepersonell gratulerer når de får første, andre og tredje barn, men når de får fjerde og femte barn 

får de ikke gratulasjoner. Det trenger ikke være vond vilje fra helsepersonell, men kvinnene er 

spesielt oppmerksomme og sensitive på dette og tolker ofte i verste mening. 

Bruk av kulturtolk (linkarbeider/minoritetsrådgiver/brobygger/kulturveileder) kan være et viktig 

bidrag både for å lære helsepersonell om den andre kulturen og lære innvandrede kvinnen om 

hvordan helsevesenet fungerer i Norge. En kulturtolk er en person som formidler mellom to parter 

og bistår med kultursensitivitet for å sikre god kommunikasjon og samarbeid mellom partene.36 Det 

kan være en god hjelp for å håndtere usikkerheten som kulturelle forskjeller ofte skaper. Kulturen i 

afrikanske land og arabiske land er ganske lik, hovedsakelig på grunn av kvinners underdanighet, og 

maktubalansen mellom kvinner og menn.  

«Kulturtolk kan hjelpe både på språkutfordringen og på den lave tilliten de har til helsevesenet.» 

Minoritetssamfunn er ofte små og lukkede der rykter spres fort. De har derfor ikke god tillit til 

hverandre og har vanskelig for å være ærlige om sine eventuelle utfordringer. Dette er også en 

utfordring for tolketjenesten fordi kvinnene er redd tolken er en fra deres samfunn som vil spre 

informasjonen videre.  

Selvmedisinering er utbredt. Smertelindrende som kjøpes reseptfritt i Norge og sterkere som kjøpes i 

utlandet brukes for å lindre symptomer og for å unngå kontakt med helsevesenet.  

Psykisk helse 

Informantene forteller at innvandrere fra mange kulturer mangler kunnskap og begrep om psykisk 

helse. De har lite kunnskap om hvordan hjernen fungerer og hvordan følelse, tanker og tidligere 

opplevelser kan påvirke helsen. I en del kulturer tolkes symptomer på stress og angst (som økt 

hjertefrekvens) som en melding fra universet om at noe skal skje i framtiden. Å være bevisst sitt eget 

følelsesliv kan hjelpe oss å ta gode valg for eget liv. Mange har dårlige mestringsstrategier når det 

gjelder å håndtere følelser. 

 
36 Folkehelseinstituttet (2020). Systematisk kartleggingsoversikt – Bruk av linkarbeidere i barnevernet. 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/bruk-av-linkarbeidere-i-barnevernet-
rapport-2020.pdf 
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«Hvis du er sint kan du ikke knuse ting, men det er lov å bli sint. Og det er lov å gråte. Det mangler det 

kunnskap om i våres kultur.» 

Mange av innvandrede kvinner har opplevd store traumer i hjemlandet, på flukt eller etter ankomst 

til Norge. De har ingen kunnskap om hvordan dette kan påvirke deres videre helse. Det er mer 

utbredt å be til sin gud og snakke med religiøse ledere framfor å søke medisinsk hjelp for vanskelige 

følelser. En informant har fått god hjelp i psykiatrien til å bearbeide traumene, men opplever fortsatt 

sterke kroppslige symptomer som mareritt, lammelser, mister syn og hørsel, ordleting, kvalme og 

oppkast som trigges av enkle stimuli. Hun har fått god kunnskap og gode verktøy til å håndtere dette 

selv, men påpeker at mange kvinner opplever det samme og har ikke samme kunnskap. Hun forteller 

videre at hennes kropp er i konstant alarmberedskap og at menstruasjonen ikke har vært 

regelmessig siden et stort traume i hennes liv. 

«Fra jeg var på krisesenter for første gang har jeg aldri hatt et tidspunkt som jeg vet at 

menstruasjonen kommer. Aldri vet jeg når det kommer. Det kommer plutselig. For eksempel hvis jeg 

får brev om at jeg skal møte med en advokat så blør jeg med en gang. Det er en så sterk reaksjon i 

kroppen.» 

Noen av informantene forteller om erfaringen med å forklare posttraumatisk stress for en gruppe 

kvinner fra Eritrea. Det fantes ikke ord for det på tigrinja så informasjonen ble formidlet ved å snakke 

om eksempler som kvinnene kunne sette i sammenheng med egne opplevelser og symptomer. De 

erfarte at grunnleggende psykoedukasjon var viktig for gruppen.  

«De trenger minst kognitiv terapi, de trenger mer psykoedukasjon.» 

«De forventer et mirakel, et fasitsvar. Jeg har disse problemer, hva er fasiten?»  

I tillegg til manglende begrep om psykisk helse er språket en ytterligere utfordring. Fysiske 

helseutfordringer blir ofte håndtert med kliniske undersøkelser som krever mindre formidlingsevne, 

mens for å kartlegge den psykiske helsen er man avhengig av å ha språk for å uttrykke seg og ha en 

felles forståelse mellom pasient og behandler. 

«Psykisk helse…, det er du som snakker. Det er samtale som avgjør din helse. Du skal tro på den som 

hører på deg og den personen skal også fortelle deg hva du skal gjøre. Hvis det er ingen som forstår 

språket ditt...» 

Selv om mange som kommer til Norge hadde det veldig vanskelig i hjemlandet, er det for mange 

fortsatt veldig vanskelig i Norge. Mange innvandrede kvinner har ingen utdanning, de må starte helt 

på nytt og gå på skole. Mange har barn og barneoppdragelse er utfordrende å tilpasse den norske 

kulturen. Dette er totalt sett et stort press som er negativt for den psykiske helsen. Mange av 

kvinnene har vært hjemmeværende i hjemlandet. I Norge får de i tillegg til ansvar for huset også krav 

om å jobbe. Det blir to roller og dette er ofte vanskeligere for kvinner enn for menn. 

«For innvandrerkvinner er det dobbelt utfordringer; det er press fra hjemlandet, fra norske 

samfunnet, fra mannen som forventer en ordentlig afrikansk kvinne som lager mat og gjør husarbeid, 

hun må tjene penger for å betale husleie og alle regninger. De blir fanget mellom de to kulturene. Det 

er helt forferdelig.» 
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Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 

Det er et stort kunnskapsbehov om underlivets anatomi og funksjon, og om seksuell og reproduktiv 

helse og rettigheter. 

Kvinner som kommer fra land som praktiserer kjønnslemlestelse har trolig mer plager fra underlivet 

enn andre kvinner. Informantene mener helsevesenet må ta et større ansvar for kvinner som 

kommer fra disse landene.  Et eksempel er smertefulle menstruasjonsblødninger. Informantene 

forteller om kvinner som jevnlig oppsøker fastlege på grunn av menstruasjonssmerter og sendes 

hjem med smertestillende uten å kartlegge om kvinnen er kjønnslemlestet. Kvinner med 

kjønnslemlestelse type 3 (kjønnsorganet er lukket) har tilbud om gjenåpnende kirurgi i alle 

helseforetak i Norge. Det er ingen spesiell oppfølging av kvinner med type 1 og 2, til tross for at 

kjønnslemlestelse er forbundet med store plager.37 Et annet eksempel er kvinner som etter fødsel 

kan få kraftig forverring i urinlekkasje på grunn av kombinasjonen kjønnslemlestelse og 

svangerskap/fødsel. Det er heller ingen økt fokus på disse kvinnene i svangerskaps- og 

barselomsorgen. Informantene forteller om kvinner som har så store underlivsplager at de ikke kan 

gå på skole eller fungere i arbeidslivet. Informantene forteller også at kvinnene etter gjenåpning 

opplever endret funksjon som for eksempel at urinen og menstruasjonsblod tømmes lettere. De kan 

tolke endringene som negative og at noe galt har skjedd ved inngrepet. 

«De fleste tror de at de har et hull for mens og urin. Når de blir gjenåpnet har de plutselig to hull. 

Kroppen har endret seg.»  

I Norge er det forbud mot å praktisere alle former for kjønnslemlestelse. Helsepersonell og andre 

offentlige tjenestepersoner som jobber med barn er underlagt avvergeplikten. Til tross for det 

forteller informantene om kvinner som er født i Norge av innvandrede foreldre som på eget initiativ 

reiser til hjemlandet når de er fylt 18 år for omskjæring på grunn av et kollektivt kulturelt press fra 

familien.  

«Når du har hørt hele oppveksten at du ikke er ren nok eller ikke nok kvinne, du mangler ditt, du 

mangler datt… Når du blir 18 har du lyst til å bli sett som en god nok voksen.»  

I mange kulturer er intakt jomfruhinne til bryllupsnatten et viktig uttrykk for at kvinnen er «ren». At 

det ikke finnes en «hinne» er vanskelig å overbevise kvinnene om.  

Informasjon om ulike typer prevensjon og virkningen er mangelfull. Å bruke prevensjon som gjør 

kvinnen blødningsfri er negativt av flere årsaker. På grunn av myter er kvinnene redd det påvirker 

sjansen for å bli gravid på et senere tidspunkt. Videre er pågående menstruasjonsblødning en 

godkjent grunn til å ikke ha samleie med mannen. I noen kulturer har kvinnen ikke lov til å si nei til 

sex i ekteskapet.  

«God knows hvor mange kvinner som blir voldtatt av mannen sin hver natt. Vi vet ikke. Det er ikke lov 

å si nei, mannen har rett.» 

 
37 Norsk gynekologisk forening; Veileder i fødselshjelp (2020). Kvinnelig omskjæring, kjønnslemlestelse, 
deinfibulering. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-
forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/ 
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Å ha sex når man er kjønnslemlestet er ofte svært smertefullt og informantene forteller at mange 

kvinner tar Ibux og Paracet før samleie. Selv om kvinnen uttrykker smerte så er det slik de, både 

kvinnen og mannen, tror samlivet er.  

«Hvis man ikke vet annet så er det slik verden er. Sånn er livet, sånn er det sex er. Hvis man ikke vet at 

sex ikke trenger å være smertefullt så er det ingen som reagerer.»  

Kunnskap er makt, både på individ og samfunnsnivå. Innvandrede som sender penger til hjemlandet 

har en slags makt og påvirkningskraft, og blir hørt. De har derfor potensialet til å påvirke og gjøre 

endringer i hjemlandet selv om de nå bor i Norge. Hvis man utdanner de som bor i den vestlige 

verden så har de makt til å påvirke hjemlandet.  

«Du kan gjøre en stor endring til mange som bor i hjemlanlandet fortsatt, selv om du bor i Norge. Du 

kan stoppe barneekteskap, du kan stoppe kjønnslemleste.»  

Reproduksjonshelse 

Også vedrørende reproduksjonshelse er det store kunnskapshull og mangelfulle tilbud. Alle kjenner 

ikke til at abort er selvbestemt i Norge. Abort er generelt sett stigmatisert. Kunnskapen om hvilke 

konsekvenser en abort kan ha for den psykiske helsen og hvilken hjelp man kan få er ukjent for en 

stor del av gruppen innvandrede kvinner. Å være ufrivillig barnløs er vanskelig for alle, men en ekstra 

utfordring i enkelte kulturer som gir både psykiske og sosiale utfordringer. Det er et vanskelig tema 

der medisinsk kunnskap trumfes av myter.  

«Selv om du har utdanning, jobb, alt… Hvis du ikke har barn så er du verdt ingenting i vår kultur.»  

Informantene trekker fram at oppfølgingen av mor etter fødsel er svært begrenset og det er lite tid 

avsatt til samtale om egen helse. Det er mange kvinner med minoritetsbakgrunn som ikke vet at 

barselsdepresjon er en egen tilstand. Informantene påpeker at helsestasjoner bør jobbe mer 

målrettet mot denne gruppen kvinner etter fødsel. Tid er viktig for å få tillit og kunne åpne seg om 

sine egne følelser.  

«De må gi mer tid og bygge tillit. Ikke bare krysse-bokser, går det bra med deg, og så krysse i 

boksen.» 

Informantene sa at kvinner fra flere minoritetskulturer er dårlig til å sette ord på egne følelser og har 

lite forståelse av psykisk helse. Informantene gir eksempler på at kvinner med depressive symptomer 

etter fødsel anses å være «besatt av djevelen» (devil possessed). I tillegg har Barnevernet et dårlig 

rykte i de innvandrede miljøene. Det er en frykt for at myndighetene vil komme og ta barnet dersom 

du viser svakhetstegn, og helsepersonell tror du er dårlig skikket til å være mor.  

Barneoppdragelse i Norge er av samme grunn vanskelig. I en del minoritetsmiljøer har barna stor 

selvbestemmelse som små fordi foreldrene er redde for å bestemme noe av frykt for negative 

konsekvenser fra for eksempel barnevernet. Når barna blir ungdommer strammes grepet på grunn av 

frykt for hva som kan skje; foreldrene blir redde og begynner å kontrollere. Denne plutselige 

grensesettingen kan skape konflikt mellom barn og foreldre i ungdomstiden. En måte å bli tryggere 

på barnevernet er å få kunnskap om hva man kan gjøre og ikke skal gjøre som foreldre. 

Hva kan N.K.S. Kvinnehelsehuset bidra med? 

Informantene mener at en viktig oppgave for N.K.S. Kvinnehelsehuset er å bidra til å gi kvinner den 

selvtilliten og autoriteten de trenger for å bestemme over egne grenser og ta kontroll over eget liv. Å 
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ikke ha denne autoriteten har negativ innvirkning på helse. Dårlig helse og lav selvtillit vil påvirke 

hverdagen negativt og være en barriere for å lære seg språket og komme seg ut i arbeidslivet.  

«God fysisk og psykisk helse har med integrering og inkludering å gjøre. De er de største faktorene. 

Hvis vi har det på plass, kan vi lykkes med inkludering gjennom utdanning og arbeid.»  

«At de føler seg som en nok person. Hjemme er de ikke nok kone fordi de jobber og er ikke hjemme 

hele tiden. På skolen gjør de det ofte ikke så bra, er ikke så gode elever. På jobben er de ikke så flinke. 

Så å bygge selvtilliten. Det er mange forventninger fra arbeidsgiver, lærere, mannen, samfunnet 

generelt og familien i hjemlandet som forventer penger. Det viktigste er å bygge selvtillit og god 

psykisk helse.» 

Et N.K.S. Kvinnehelsehus må være åpent og tilgjengelig, der kvinnene blir sett som et menneske og 

ressursperson uavhengig av bakgrunn, papirer, utdanning, jobbsituasjon osv. Det vil være en trygghet 

for kvinnene å vite at det finnes et sted som kan hjelpe om noe skjer, og som kan bidra med 

kunnskap, rådgivning og oppfølging av kvinnene. Det er ønskelig med kulturtolk og tålmodige 

fagpersoner med tilstrekkelig tid i konsultasjonen for samtale.  

N.K.S. Kvinnehelsehuset vil ha en viktig oppgave med å gi grunnleggende utdanning om fysisk, 

psykisk og seksuell helse og rettigheter. Informasjonen kan gjerne gis i grupper så lenge det er trygge 

rammer. Frivillige organisasjoner oppleves av målgruppen ofte som trygge og nøytrale arenaer. Det 

er flere frivillige organisasjoner i Trondheim som har et godt kontaktnett ut i målgruppen. Ved å 

samarbeide kan man gi et enda bedre tilbud. N.K.S. Kvinnehelsehuset kan ha en viktig rolle i å samle 

kompetansen i frivilligheten, og være en felles arena for noen av aktivitetene, som for eksempel 

arrangerer ulike temadager for kunnskapsformidling.  

Et N.K.S. Kvinnehelsehus er også viktig for å introdusere aktiviteter kvinnene kan gjøre utenfor 

hjemmet for å bygge alternative nettverk. Type aktiviteter kan være turer, svømmekurs for kvinner, 

golf, treningsgruppe for kvinner. N.K.S. Kvinnehelsehuset kan også arrangere likepersonsgrupper der 

kvinner kan treffe andre med samme bakgrunn og utveksle erfaringer. Å invitere ei som har 

innvandret til Norge og har lyktes i å integrere seg i det norske samfunnet til å fortelle sin historie kan 

være motiverende samtidig som det gir mestring til den som forteller.  

Informantenes forslag til aktiviteter i regi av N.K.S. Kvinnehelsehuset:  

- Tilgjengelig informasjon om rettigheter. Informasjonen må være lettfattelig og på ulike språk. 

Ønske om samarbeid med NAV og at en NAV-ansatt kan være tilgjengelig på N.K.S. 

Kvinnehelsehuset enkelte dager og informere/svare på spørsmål. 

- Tilgjengelige brosjyrer om ulike tilstander/plager/sykdommer relatert til kvinner på ulike 

språk 

- Informasjon om screeningprogram for bryst- og livmorshalskreft og tilbud om 

livmorhalsprøve til sårbare grupper 

- Tilknyttet lege/gynekolog eller jordmor som har utvidet administrerings- og rekvisisjonsrett 

av prevensjonsmidler og kan gjennomføre celleprøve og sette inn langtidsvirkende 

prevensjon 

- En aktiv nettside/facebookside som når ut med informasjon til kvinner som ikke så lett 

kommer seg ut av hjemmet 

- Samarbeid med TROVO for å nå ut til store grupper med kunnskapsformidling. TROVO er en 

trygg arena og mange er nysgjerrig på å lære mere om egen kropp.  
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- Temadager med ulike tema som: menstruasjon, vold, livmorhalsscreening, rettigheter. 

- Informasjon om hvordan psykisk og fysisk helse henger sammen 

- Organisert fysisk aktivitet 

- Yoga (for kvinner og egne grupper for mor/barn) 

- Informasjon om kosthold og kostholdets betydning for helsen 

- Fysioterapi / psykomotorisk fysioterapi 

- Et sted som kan styrke nye mammaer i morsrollen 

- Turer for fysisk aktivitet og informasjon om helse og kultur 

- Barnevakt ved aktiviteter 

- Informasjon om hudpleie (mange kommer fra land med helt annen temperatur og 

luftfuktighet) 

- Velvære: klippe hår, manikyr, badekar/jacuzzi, massasjestol 
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Del II – Eksisterende tilbud 
Ideen om et N.K.S. Kvinnehelsehus ble generelt godt mottatt av alle som ble kontaktet for 

kartlegging. Helsetjenesten ønsker et tett samarbeid med frivillige organisasjoner som kan bidra med 

aktiviteter som fremmer nettverk, mestring og økt deltagelse i samfunnet. I mange tilfeller er 

ensomhet og lite nettverk et hinder for å oppnå god helse hos flere av pasientgruppene. 

Helseaktører påpeker at det er utfordrende å holde oversikt over eksisterende tilbud i frivillige 

organisasjoner, og ønsker at et N.K.S. Kvinnehelsehus kan ha denne oversikten. 

Det ble av flere påpekt at helsetjenesten er fragmentert, og delt i fysisk og psykisk helse. Kvinner som 

behøver tilnærming for både sin fysiske og psykiske helse må henvises, og lange ventetider hos den 

ene kan påvirke progresjonen hos den andre. Psykomotorisk fysioterapi ble ved flere tilfeller trukket 

fram som eksempel der ventetiden kan variere mellom 6-12 mnd.  

Det finnes en rekke gode lavterskeltilbud i offentlige helsetjenesten og frivillige organisasjoner. 

Kvinner med mindre ressurser (som begrenset norsk språkferdigheter, dårlig økonomi og lite sosialt 

nettverk) benytter seg i mindre grad av disse tilbudene. Årsaken kan være flere og sammensatte, 

men kanskje trenger disse kvinnene hjelp til å navigere i eksisterende tilbud. 

De fleste påpeker at innvandrede kvinner er lite representert i mange av tjenestetilbudene. Samtidig 

påpekes det at kunnskapen om ulike kulturer er til hinder for god helsehjelp. Det gjelder både 

innvandrede kvinners forståelse av hvordan norsk helsevesen fungerer, og norsk helsepersonell sin 

manglende forståelse av andre kulturer. 

Det finnes mange gode lavterskeltilbud/behandlingstilbud til ulike pasientgrupper, men flere av 

tilbudene er ekskluderende på f.eks alder og språkkompetanse og blir derfor ikke like tilgjengelig for 

alle. 

Familieperspektivet mangler i flere av tjenestetilbudene. Kvinner trenger i mange tilfeller at også 

barna/familien kan få nødvendig helsehjelp eller støtte som pårørende. 

Det er et ønske om at et N.K.S. Kvinnehelsehus kan være en arena for å øke kompetanse om helse og 

kvinnehelse hos kvinner generelt, men også en arena for kompetanseheving av helsepersonell om 

kvinnehelse og kulturforståelse. 
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Del III – Idemyldring med kommunalt helsepersonell og frivillige organisasjoner 
Totalt 42 deltagere fra 29 ulike enheter/organisasjoner (vedlegg 4: deltagere idemyldring 24.03.22) 

møtte til 4-timers idemyldring. Deltagerne ble delt i fem grupper basert på faglig bakgrunn, og jobbet 

med følgende tema: 

o Innvandrede kvinner 

o Styrke selvfølelse og selvtillit til jenter og unge kvinner 

o Kvinner v/infertilitet, abort, svangerskap og etter fødsel 

o Kvinner har levd/lever i voldelige relasjoner 

o Voksne kvinner (tema som: menopause, omsorgsoppgaver, utbrenthet, psykiske lidelser, 

muskel-/skjelettplager, kronisk sykdom, pårørenderollen og aldring) 

Deltagerne ble bedt om å komme med innspill på hvordan et N.K.S. Kvinnehelsehus kan 1) 

organiseres, 2) hvilke aktiviteter/tjenester huset kan inneholde og 3) hvilke fysiske rammer som er 

ønskelig.  

Gruppene skrev ned forslag på lapper som ble festet på en plansje. Hver gruppe presenterte sine 

ideer. Alle forslag er vedlagt (vedlegg 5: resultat idemyldring 24.03.22). I hovedtrekk er det ønskelig 

at et N.K.S. Kvinnehelsehus er en arena som fremmer samarbeid mellom helsetjenesten og frivillige 

organisasjoner. Det kan være en koordinerende enhet eller los i eksisterende tilbud. Det bør være 

ansatte med tverrfaglig helsekompetanse (som lege, psykolog, gynekolog, fysioterapeut, jordmor, 

helsesykepleier) og ulik kulturell bakgrunn. Det bør tilbys lavterskel helsetjenester der det er satt av 

tilstrekkelig med tid som sikrer god informasjon til brukeren av tjenesten. Tjenestene bør ha høy grad 

av brukermedvirkning og noe av aktivitetene kan være likepersonsarbeid. Et godt fungerende N.K.S. 

Kvinnehelsehus fordrer et fysisk hus med sentral beliggenhet og enkel adkomst med kollektivtrafikk. 

Det er nødvendig med et hus med rom for ulik bruk (som små og store møterom, behandlingsrom, 

kjøkken for cafedrift, treningsrom, aktivitetsrom) og hage eller uteområde/nærmiljø tilrettelagt for 

aktivitet. 
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Del IV – Idemyldring med N.K.S. lokalforeninger i Sør-Trøndelag 
På fylkessamlingen til N.K.S. Sør-Trøndelag fikk deltagerne informasjon om det planlagt 

kvinnehelsehuset. N.K.S. Kvinnehelsehuset skal være lokalisert i Trondheim og gi tilbud til kvinner i 

hele regionen. Deltagerne på fylkessamlingen ble fordelt i grupper for idemyldring om 1) hvordan 

kan kvinner i hele regionen dra nytte av et N.K.S. Kvinnehelsehus og 2) hva trenger lokalforeningene 

for å møte behovene?  

Gruppene skrev ned forslag på lapper som ble festet på en plansje. Alle forslag er vedlagt (vedlegg 6: 

resultat idemyldring 23.04.22). I hovedtrekk foreslås det at N.K.S. Kvinnehelsehuset bemannes med 

kommunalt ansatt helsepersonell. Noe aktivitet kan foregå i Trondheim ved N.K.S. Kvinnehelsehuset 

og frivillige i lokalforeningene kan bistå kvinner som har behov for reisestøtte. Fagpersoner ved 

N.K.S. Kvinnehelsehuset kan ha ambulerende virksomhet og reise ut til lokalforeningene for ulike 

arrangement; f.eks: arrangere helsedager med livmorhalsprøver, temakvelder for kompetanseheving 

hos kvinner generelt, medlemmer i lokalforeningene eller helsepersonell i distriktskommunene. Det 

foreslås at N.K.S. Kvinnehelsehuset har en digital plattform med chatte-/telefonfunksjon. N.K.S. 

Kvinnehelsehuset må ligge sentralt i Trondheim med enkel adkomst for tilreisende og tilby barnepass 

for de som har behov for det. 

  



43 
 

Oppsummering 
 

I et av verdens rikeste land oppleves ikke helsetjenesten like tilgjengelig for alle og tilbyr ikke 

likeverdige helsetjenester. Denne kartleggingen viser et behov for nye helsetjenester, eller en 

organisering av helsetjenesten, tilpasset nåtidens helseutfordringer i den kvinnelige befolkningen.  

På bakgrunn av behovsanalysen foreslås et N.K.S. Kvinnehelsehus i regionen med målsetning om å:  

✓ Gi økt helsekompetanse til kvinner for å kunne ta helsefremmende valg  
✓ Tilby helsetjenester som fremmer kvinners helse i et livsløpsperspektiv 

✓ Etablere tilbud til sårbare kvinner og barn med behov for økt nettverk, styrket fysisk og 
psykisk helse og styrket foreldrerolle  

 

Dette må gjøres i tett samarbeid med den kommunale helsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, 

andre aktører i den offentlige helsetjenesten, samt andre frivillige organisasjoner. N.K.S. 

Kvinnehelsehuset sin rolle vil være å fasilitere dette samarbeidet og skape en arena for 

kompetanseheving innen kvinnehelse. N.K.S. Kvinnehelsehuset må være lavterskel og kvinner skal bli 

møtt med en grunnleggende anerkjennelse og respekt. N.K.S. Kvinnehelsehuset må ha tverrkulturell 

kompetanse og samlet tverrfaglig kompetanse innen kvinnehelse. Tilknyttet helsepersonell må ha 

tilstrekkelig tid til å se hver enkelt individs behov og jobbe ut fra en helhetlig tankegang. N.K.S. 

Kvinnehelsehuset skal også være en viktig inkluderende arena der fokus er på mestring og ressurser. 

Vi mangler fortsatt kunnskap om kvinners helse på en rekke områder. Et N.K.S. Kvinnehelsehus vil 

være en viktig arena for å generere nye forskningsideer på grunn av nærheten til sluttbrukerne. Det 

vil også være en viktig arena for formidling av forskningsresultater og implementering i klinisk 

praksis. Et N.K.S. Kvinnehelsehus vil fasilitere bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten for enkelte pasientgrupper. 

I denne rapporten er brukermedvirkning ivaretatt ved at både kvinner som potensielle brukere og 

helsepersonell som jobber med målgruppene har kommet med innspill til behov, og hvordan møte 

behovene med et N.K.S. Kvinnehelsehus. Behovene som er belyst i denne rapporten er også tidligere 

belyst av flere pasient- og brukerorganisasjoner som for eksempel Barselopprøret, Landsforeningen 

1001 dager, Endometrioseforeningen, Vulvodyniforeningen, Landsforeningen mot seksuelle 

overgrep. 

I dag er kjønn en viktig helsedeterminant. Til tross for at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn 

menn, har kvinner flere år med dårlig helse. For å oppnå FN’s bærekraftsmål38 om God helse og 

livskvalitet (nr. 3) og Likestilling mellom kjønnene (nr. 5) må vi forstå de ulike behovene kvinner og 

menn har for å oppnå god helse. Helse- og sosialdepartementet i England lanserte en egen strategi 

for kvinners helse i 2022.39 Strategien påpeker behovet for et livsløpsperspektiv på kvinners helse og 

helsetjenester, og et større fokus på individet framfor helsetilstanden. Det britiske offentlige 

helsevesenet vil i likhet med oss opprette egne Kvinnehelsehus (Women’s health hubs) med 

nødvendige helsetjenester samlet på et sted (one-stop-clinics). 

 
38 FN-Sambandet (oppdatert 2023). FNs bærekraftsmål. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 
39 Department of Health & Social Care (2022). Women’s Health Strategy for England. 
https://www.gov.uk/government/publications/womens-health-strategy-for-england 
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Helse er en menneskerett og alle har krav på helsetjenester av god kvalitet.40 En sosialt bærekraftig 

helsetjeneste innebærer lik tilgang til helsetjenester uavhengig av økonomi, språk og andre ressurser. 

Å være marginalisert eller oppleve stigma på grunn av kjønn eller etnisitet påvirker den fysiske og 

psykiske helsen negativt. I motsetning; når enkeltindivider blir gitt muligheten til å ta en aktiv rolle i 

egen helse blir helseutfallene bedre og belastningen på helsetjenesten vil bli mindre. 

WHO definerer empowerment som «en prosess som setter folk i stand til å økt kontroll over faktorer 

som påvirker deres helse».41 Denne utbredte definisjonen viser til prosesser både på individ-, gruppe- 

og samfunnsnivå. Som illustrert i Den sosiale helsemodellen (figur 1) innledningsvis, er det flere 

faktorer som påvirker individets helse. Individuelt helsefremmende og forebyggende arbeid kan 

bidra til å påvirke i den retning at en person får større innsikt og tar mer bevisste valg. Dette vil 

kunne resultere i styrket opplevelse av kontroll og mestring. Kontroll og mestring anses som positive 

ressurser for helse og livskvalitet og vil bidra til å styrke individers helse.42 

Folkehelseloven43 har som formål «å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 

utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 

lidelse.» Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle 

som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.44 Program for Folkehelsearbeid i kommunene 

2017-2027 har som mål at kommunen skal drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid som 

fremmer barn og unges psykiske helse og livskvalitet.45  Helsetjenester skal ivaretas gjennom det 

offentlige, men frivilligheten har et unikt blikk på hva behovene er og bidrar til å både belyse og 

etablere supplerende tilbud. Frivillige organisasjoner er en viktig ressurs innen helse- og 

omsorgstjenesten. De kommunale tilbudene er lovpålagte helsetjenester, mens frivilligheten kan 

bidra med aktiviteter som styrker nettverk og relasjoner og opplevd mestring. Å tilby helsetjenester i 

samme hus som aktiviteter i regi av frivilligheten vil trolig gi viktige synergieffekter.  

N.K.S. har alltid hatt et spesielt hjerte og engasjement for kvinners helse, og er en sosial entreprenør 

som tenker nyskapende og innovativt for å dekke behov som ikke dekkes tilstrekkelig av det 

offentlige. N.K.S. etablerte i sin tid forløperen til dagens helsestasjoner. I nyere tid har vi etablert et 

tilbud om flerkulturell fødselshjelp til kvinner som er nye i Norge, som har lite nettverk og ofte lavere 

språk- og helsekompetanse. En flerkulturell doula skal gi praktisk og emosjonell støtte til disse 

kvinnene gjennom den viktigste tiden i deres liv, og på den måten legge et godt grunnlag for barnas 

videre utvikling. Flerkulturell doula har nå fått støtte over statsbudsjettet. Flerkulturell doula er 

implementert på St.Olavs hospital som et av åtte sykehus i landet. N.K.S. har utarbeidet en rekke 

aktiviteter i samarbeid med fagpersoner, og arrangerer gratis aktiviteter og møteplasser for barn, 

unge, kvinner og familier hvor de kan oppleve mestring, mening og tilhørighet.  En komplett oversikt 

over våre basisaktiviteter som lett kan iverksettes i lokalforeningene er vedlagt (vedlegg 7: N.K.S. 

 
40 WHO (2017). Health is a fundamental human right. https://www.who.int/news-
room/commentaries/detail/health-is-a-fundamental-human-right 
41 WHO (2021). Health promotion glossary of terms 2021.  
https://www.who.int/publications/i/item/9789240038349 
42 Mæland (2016). Forebyggende helsearbeid. Folkehelsearbeid i teori og praksis. Universitetsforlaget. 
43 Helse- og omsorgsdepartementet (2011). Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29 
44 Regjeringen.no (u.å.). Kommunale helse- og omsorgstjenester. https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-
og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/id10903/ 
45 Helsedirektoratet (oppdatert 2023). Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. En satsning for å 
fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-
i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene 
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basisaktiviteter). På bakgrunn av denne behovsanalysen vil det være høyst aktuelt å starte opp 

Sisterhood, Barselgruppe på tvers av kultur og generasjon og Ressursvenn. Motherhood er allerede 

etablert i Trondhjem sanitetsforening. 

N.K.S. har en lang og stolt historie og er Norges største kvinnehelseorganisasjon. I strategisk plan 

(2021-2024) er målet å være modig, nytenkende og likestilt. Å fremme kvinners helse og livsvilkår er 

vårt prioriterte område i strategiperioden. Med N.K.S. Kvinnehelsehussatsningen har vi tatt et 

innovativt grep for å sikre gode tilbud tilpasset vår tidsalder og utfordringer.  
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Vedlegg 1: Konseptnotat 

 



47 
 

 



48 
 

Vedlegg 2: Intervjuguide  
 

Introduksjon 

1. Informasjon:  

• Behovsanalysen – hvorfor vi har fokus på temaet. 

• Målgruppen – hvorfor de spiller en sentral rolle.  

• Praktisk informasjon – taushetsplikt, anonymitet, hvordan fokusgruppe intervjuet blir 

organisert.  

 

2. Presentasjonsrunde – fortelle litt om seg selv (alder, bakgrunn, livssituasjon, hobby,  etc.)   

 

Generelle spørsmål 

 

3. Begrepsavklaring  

• WHO definerer helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke 

bare fravær av sykdom eller lidelser. WHO arbeider for at alle folk skal ha den beste 

helsetilstanden som er mulig å oppnå. 

• Retten til helse omfatter prinsipielt to ting:  

i. Tilgang til helsetjenester som betyr at helsetjenestene skal være til stede, og på 

en slik måte at de som trenger dem skal kunne få dem.  

ii. Retten til frihet fra underliggende forhold som skader helsen. 

• Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over 

egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. 

Hva mener vi med begrepene?  

Hva er viktig for deg?  

Hvordan blir dette ivaretatt i helsevesenet? 

 

Substansspørsmål relevant for problemstillingen 

 

4. Erfaringer med det norske helsesystemet som voldsutsatt 

- Hvordan opplevde du å søke hjelp?  

- Hvordan fant du fram til hjelp? 

- Hvilke barrierer finnes for å søke hjelp?  

- Hvilken hjelp/støtte er viktig i den akutte fasen?  

- Er det noe du savnet i den akutte fasen?  

- Hvilken hjelp/støtte er viktig på lengre sikt?  

- Hva behøves av støtte for å bli en god «overlever»?  

-  

- Hvordan blir barn ivaretatt?  

- Hvordan er familieperspektivet? Hva kan bli bedre? 

-  

- Hvordan kan man forebygge vold i nære relasjoner?  
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5. Erfaringer – generell helse  

Hvordan opplever det norske helsesystemet når det kommer til tjenester knyttet til seksuell og 

reproduktiv helse? (for eksempel, gynekolog timer, fastlege, fødsel, barsel, prevensjonstilbud 

etc.)  

Hvordan blir din historie tatt hensyn til? Hva er positivt? Negativt? Kan potensielt bli bedre?  

- Hvordan opplever kunnskapen til hjelpeinstanser om konsekvenser av vold i nære relasjoner?  

- Informasjonen/tjenester som blir gitt fra helsepersonell om vold i nære relasjoner, overgrep, 

ensomhet, depresjon, prevensjonstilbud, familieplanlegging, abort?  

 

6. Tilbud/tjenester fra frivillige organisasjoner:  

- Har dere erfaringer med å oppsøke tjenester fra frivillige organisasjoner? Hvor fikk du 

informasjonen fra? Hvordan finner dere informasjon om ulike tilbud i byen? 

- Hvilke aktiviteter tilbyr de som ikke kommunale tjenester tilbyr? Hva er positivt? Negativt?  

 

7. Kvinnehelse – er det temaer/fokusområder som samfunnet burde hatt mer fokus på? Hvorfor?  

 

8. Helsetjenester/tilbud  

- om du fikk bestemme, hva burde et kvinnehelsehus inneholde? For eksempel, tjenester, 

helsepersonell/frivillige grupper, nettverksmøter, diskusjonstema, foredrag, temaer, lokaler, 

informasjon, etc.  

- Tiltak for forebygging? Hvordan ivareta? 

 

 

 

9. Avslutning:  

Frivillige organisasjoner er ikke-offentlige styrte organisasjoner som bygger på frivillig innsats og 

er et supplement til offentlig virksomhet («den tredje sektor»). Hvordan kan N.K.S./frivilligheten 

bidra til økt fysisk, psykisk og sosialt velvære? 

 

• Er det noe dere har lyst å tilføye/diskutere som vi ikke har snakket om?  

• Informasjon om resultater av behovsanalysen – sluttrapport og kommende arrangementer  
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv 
 

 

 

 

N.K.S. Kvinnehelsehus i Trondheim  
 

Informasjonsskriv til fokusgruppe  

 
Hvorfor? Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for å øke kunnskapen om kvinners helse og 

sikre likeverdige helsetjenester. Å opprette kvinnehelsehus i de største byene i Norge er en 

større satsning i Sanitetsforeningen, og Trondheim er valgt ut til et pilotprosjekt. Et 

kvinnehelsehus skal tilby sosial og lavterskel støtte som styrker kvinners helse, livskvalitet og 

nettverk. Et kvinnehelsehus skal skape synergieffekter mellom eksisterende tilbud i både det 

offentlige helsevesenet og i frivillige organisasjoner og supplere der det er identifisert behov 

og offentlige helsevesenet ikke strekker til.  

Vi trenger deg! For å forstå behovet vil vi lære av dine erfaringer og høre dine meninger om 

hva et kvinnehelsehus kan inneholde. Å lytte til kvinner i målgruppen er svært viktig i denne 

type utviklingsarbeid. 

Hvordan? Fokusgruppeintervju er et strukturert gruppeintervju egnet for å finne 

forbedringsområder. Intervjuet skal ha en uformell form der ordstyrer stiller åpne spørsmål 

innen overordnede temaer og intervjudeltagerne utveksler erfaringer og reflekterer sammen 

og kommer med innspill. Du trenger ikke svare på spørsmål du ikke vil svare på, og du kan 

trekke deg fra samtalen når du vil. Samtalen foregår på norsk. Vi registrer ingen annen 

personinformasjon enn alder.  

Deltagerne oppfordres til å praktisere en moralsk taushetsplikt ovenfor hverandre.  

 

Ta kontakt med prosjektleder om du har spørsmål i forkant eller etterkant: Signe Nilssen 

Stafne, signe.stafne@sanitetskvinnene.no, telefon: 480 71 766.   

På forhånd – tusen takk for dine verdifulle innspill! Dine erfaringer er viktig bidrag til 

behovsanalysen som danner grunnlaget for det planlagte kvinnehelsehuset i Trondheim. 

 

Med vennlig hilsen,  

Norske Kvinners Sanitetsforening og Trondhjem Sanitetsforening  

mailto:signe.stafne@sanitetskvinnene.no
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Vedlegg 4: Offentlige helsetilbud og ideelle organisasjoner kartlagt 
Virksomhet Deltok på 

idemyldring 

Trondheim kommune, Flyktningehelseteamet  

Trondheim kommune, Kvalifiseringssenter for innvandrere – INN X 

Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten (BFT) (jordmor, helsesykepleier, psykolog) X 

-BFT Midtbyen X 

-BFT Østbyen X 

-BFT Heimdal X 

-BFT tilbud til familier med sammensatte utfordringer X 

Trondheim kommune, Kompetansesenter kjønn og seksualitet X 

Trondheim kommune, Rask psykisk helsehjelp X 

Trondheim kommune, Voldsteam X 

Trondheim kommune, Enhet for fysioterapi X 

Trondheim kommune, Utevakta  

Trondheim kommune, Enhet for psykisk helse og rus  

Trondheim kommune, Krisesenteret  

Trondheim kommune, Frivillighet i Trondheim kommune  

Trondheim kommune, Kulturenheten  

Trondheim kommune, Helsestasjon for ungdom  

Trondheim kommune, Voksenopplæring (TROVO)  

St.Olavs hospital, KoRus – Lærings- og mestringssenter for pårørende til rusmiddelavhengige  

St.Olavs hospital, Nidaros DPS, Lærings- og mestringssenter for pårørende til psykisk syke  

St.Olavs hospital, Kvinneklinikken / Klinikk for rus og avhengighetsmedisin  

Pasient- og brukerombudet  

Fontenehuset X 

Amathea X 

ROS – rådgivning om spiseforstyrrelser X 

Nok.Trondheim – hjelpetilbud ved seksuelle overgrep X 

Alternativ til vold X 

Idretten skaper sjanser X 

N.K.S. veiledningssenter X 

N.K.S. flerkulturell doula X 

N.K.S. Motherhood X 

Kirkens bymisjon X 

-Nadheim + Aksept X 

-Tofast + Søster til søster X 

-Home-Start Familiekontakten X 

Røde kors  

Røde kors – LINK Trondheim, senter for selvorganisert selvhjelp  

Røde Kors – nettverk etter soning  

Caritas Trondheim  

Internasjonal velferdsforening Norge  

Redd barna  

Trondheim samtalesenter, Salem menighet  

Bedriftsidretten X 

Kristent interkulturelt arbeid X 

Fastlege X 

Sekretariat politisk og administrativt samarbeidsutvalg, St.Oav X 

Trondheim kommune, Bystyret Helse- og eldrekomiteen  X 

Fellesorganisasjonen FO Trøndelag – sosialt arbeid X 

Feministhuset X 

Bydelsmødre Norge  

Mangfoldshuset  

Trondheim turistforening  

Verdige smil Trondheim  

JURK – juridisk rådgivning for kvinner  

NTNU Studenthelsetjenesten, SiT  

NTNU, Forskningsgruppen «Kvinnehelse og reproduksjonsepidemiologi»   
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Vedlegg 5: Idemyldring 24.03.22 
Gruppe 1 – Kvinner med innvandrerbakgrunn 

Organisering Aktivitet/tilbud Fysiske rammer 

Tilstrekkelig og riktig informasjonsspredning 
 
NKS kan tilrettelegge språkgrupper, 
nettverksgrupper, grupper for 
svangerskap/fødsel/barseltid 
(jordmor/flerkulturell doula), rådgivning 
 
Samarbeide om målgruppen, ikke konkurrere 
 
Språkkompetanse og flerkulturell kompetanse 
(mangfold) 
 
Lavterskel helsetilbud (tilby transport til/fra 
mottak) 
 
Tverrfaglig fagkompetanse og kulturell 
bakgrunn 

For hele familien 
 
Hjelp til å orientere seg 
 
Seksuell helse 
 
Refleksjonsgrupper om det å være ny/bli 
kvinne i ny kontekst. Ny frihet til hva da? 
 
Festival – samle kvinnetilbud 
 
Treffpunkt for å praktisere språk. Veiledning i 
forhold til kulturforståelse. 
 
Hjelp til ny mor i nytt land, hjelp til 
gravid/mor, hjelp mellom barn og familien. 
 
Familieplanlegging / prevensjon 
 
Helseintegrering, jobb, trygghet, økonomi 
 
Utstyr/klær bytte 
 
Språkgrupper, utdanning, jobbveiledning, 
kulturforståelse, helse oppfølging, omsorg for 
hele familien, familieperspektiv, omsorg, 
inkludering 

Døgnåpent? Helgeåpent? 
 
Sosiale rammer: trygghet og relasjon 
 
Flerspråklige og flerkulturelle frivillige (ansatte) 
 
Kvinnehelsehus i Trondheim med satelitter andre 
steder 
 
Mange rom, åpent, kantine 
 
Ressurs/fagpersoner 
 
Ut av huset, på gaten og i bydeler (inkl asylmottaket) 
 
Helserom 
 
Bra mottagelse. Døråpner? 
 
Nok kvinnelige tolker 
 
Trenger 16-seters buss for transport 
 
 

 



53 
 

Gruppe 2 – Jenter/unge kvinner 

Organisering Aktivitet/tilbud Fysiske rammer 

Ulike organisasjoner kan melde inn sine tilbud 
 
Være en koordinerende enhet for de mange 
ulike tilbudene som finnes 
 
Kompetansepod / servicetorg 
 
Amathea – samarbeid 
 
En dør inn – noen som kan vise veien 
 
Formidlingssentral 
 
Gode samarbeidsavtaler med aktuelle relevante 
aktører 
 
Gjøre tilbudene som finnes mer oversiktlig 
 
Formidle / samarbeid / koordinere 
 
Husk jentevakta ved krisesenteret i trondheim  

Tilby ulike grupper for å finne «sine egne» 
 
Aldersregulerte grupper 
 
Fora / temamøter om normal utvikling hos 
unge jenter 
 
Lege/helsesykepleier til å være tilgjengelig for 
det legen/helsesykepleier ikke har tid til 
 
Selvfølelse / mestring, komme inn i huset og 
dra styrket 
 
Positive grupper 
 
Spre kompetanse og kunnskap ut i tjenester 
som møter jenter/unge kvinner 
 
Abortproblematikk (spontant og provosert 
abort), forebygge uønsket svangerskap 
 
Unge mødregrupper 
 
Kreative verksted 
 
Bøllekurs 
 
Talekurs 
 
Aktivisere – jentene selv hva de ønsker 

Enerom for samtaler 
 
Større møterom 
 
Funksjonsvennlige lokaler 
 
Lett tilgjengelige lokaler ved trafikk-kontaktpunkt, 
men samtidig skjermet 
 
Grupperom 
 
Hage  
 
Kjøkken 
 
Undersøkelsesrom med gynekologisk benk 
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Fellesskap – kan løse mange utfordringer ved 
å normalisere 
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Gruppe 3 – svangerskap/barsel/infertilitet/abort 

Organisering Aktivitet/tilbud Fysiske rammer 

En dør inn; dvs gå inn denne døra og tre inn i et 
univers av ulike tilbud. Gjøre terskelen lav, 
dempe tabu, spre tjenester og tilbud indirekte 
 
Kvinnehelse er bare en del av kvinners helse 
 
Sårbare gravide + barselkvinner; 
samtalegrupper, individuelle samtaler, 
opplæring, prevensjonsveiledning (LARC) 
 
Kombinere det beste fra flere «verdener»: 
offentelig vs ideelt, private firma vs 
privatpersoner 
 
Veiviserfunksjon – formidle informasjon om 
tilbud som allerede eksisterer, har oversikt over 
hva som finnes 
 
Åpent dag, kveld og helg 
 
Tilbud for alle kvinner uansett sosial status 
 
Bruke sosiale medier aktivt for å spre kunnskap 
 
Skape ett trygt sted hvor sårbare kvinner 
opplever at det er trygt å oppsøke 
 
«Oss» ikke vi og dem 
 
Temadager 

«Alle» kan ikke være representert av ulike 
tjenester/tilbud, men folk i kvinnehelsehuset 
kan være veiviser til relevante tjenester 
 
Lettere å ta kontakt med samarbeidspartnere, 
kjenne til e ulike tilbud 
 
Kombinere ulike typer aktivitet (faste tilbud, 
arrangementer, kafe åpent for alle, 
brukerdrevet aktivitet, offentlige tilbud, gratis 
og ting som koster) 
 
Helseinfo for innvandrermødre (mange tar 
ofte barna sine til lege for «vanlige» plager 
som lett feber, omgangssyke osv). hva er 
vanlig 
 
Mor-/barntrening 
 
Få inn fagfolk som kan informere/hjelpe 
 
Være sammen med 
andre/innvanderkvinner/kvinner 
 
Arrangement/idrett/yoga 
 
Kunst på… 
 
Ammehjelpen; ammerådgivning og konkret 
hjelp 

Treningsrom 
 
«Sosial» profil; alle skal kjenne seg velkomne 
 
Diskresjon dersom tilbud er «sårbare» 
 
Ferietilbud 
 
Lokaler; mulig å arrangere kurs for større grupper 
 
Mulighet for ulike organisasjoner å låne/leie lokale 
til å gjennomføre møter/arrangementer (a la ISAK) 
 
Huset må bevisst designes for tett tverrfaglig 
samarbeid 
 
Uteområder/nærmiljø som legger til rette for 
aktivitet 
 
Møteplass for familier i samme situasjon (alene, 
voldsutsatte etc) 
 
Areal for kurs/seminar 
 
Rom for å finne ro 
 
Rom for håndarbeid, tegning, forming etc, musikk 
 
Lege, psykolog, fysioterapeut, PPT, 
spesialkompetanse, gynekolog, jordmor 
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En dør inn 
 
Mulighet til å henvende seg til ett sted.  
 
Tverrfaglighet 
 
Temadager for personer som jobber med 
kvinner for faglig påfyll 
 
Organisasjoner/foreninger melder inn sine 
tilbud 
 
Huset bør ha en koordinator som kjenner 
tilbudene i Trondheim og kan fungere som et 
bindeledd 
 
Organisasjoner/foreninger bes inn til fagdager, 
knytte kontakt og samarbeid 
 
Psykolog  
 
 

 
Amathea; rådgivning 
 
Fysioterapitjenesten kan bidra med 
kompetanse og ønsker samarbeid 
 
Gruppetilbud; kvinner møter andre i samme 
situasjon 
 
Barselgrupper, innvandrere 
 
Lærings- og mestringsaktivitet (kurs, grupper) 
med ulike tema 
 
Arrangere kurs/konferanser for å øke 
kompetanse blant/hos ulike aktører 
 
Fjern skillene, drives i fellesskap, ikke 
personaldo 
 
Fysisk aktivitet under svangerskap; 
grupper/kurs for kvinner som er usikre/ønsker 
å komme i gang 
 
Lavterskel tilbud, gratis for kvinner 
 
Ammehjelp på kveldstid og helgene 
 
En plass å bare være 
 
Tilby brukerstyrte aktiviteter 
 
Bevisst bruk av brukernes kompetanse 

 
Hus som innbyr til åpenhet, tilhørighet, trygghet 
 
Sentral plassering, lett å komme til 
 
Mulighet for gruppeaktivitet og trening 
 
Lavterskel å ta kontakt 
 
Nettverk og arbeidsplass for kvinnelige gründere 
og/eller gründere som jobber med utvikling av 
produkter/tjenester knyttet til kvinnehelse 
 
Ha publikumsverter som alltid er tilstede og kan 
guide deg videre etter at du har gått inn døra 
 
Arrangere kurs/fagdager 
 
Åpen kafe 
 
Rom/areal som kan brukes/leies av eksterne som er 
naturlige samarbeidspartnere 
 
Stort nok til å romme ulike fag 
 
Rom for trening og aktivitet 
 
Kjøkken, kafe, rom for uformelle treff, tilhørighet 
 
Et hus det er godt å være i/sosialt 
 
Myndiggjøring, språk, skrive 
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Tilby arbeidstrening 
 
Treningsgruppe for gravide og barselkvinner 
(knipetrening osv) 
 
Friskliv og mestring; ønsker å samarbeid om 
utvikling av nye tilbud + bidra med 
kompetanse 
 
Solo-mamma; svangerskapsgrupper 
 
Aktivitetstilbud/fritidstilbud som fremmer 
helse (fysisk psykisk, sosial tilhørighet etc med 
kvinnefokus: yoga, kampsport, håndverk, 
opplæring i økonomi 
 
Spør om kjønnslemlesteles – oppfølging 
 
Ammehjelp 
 
Barseltreff 
 
Kunst og kultur 
 
Flerkulturelt kor 
 
Temadager for kvinner/mødre, diskusjoner og 
læring 
 
Ikke fragmentere tilbudene, det kan gi motsatt 
effekt enn ønsket 
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Kombinere ulike former for aktivitet, f.eks: 
faglig møteplass/nettverk for både private, 
offentlige og ideelle og tilbud rettet mot 
brukere 
 
Aktiviteter for familier med barneskolebarn 
 
Kafe 
 
Ivaretaking av «hjelpere» 
 
Møteplass for alle «typer» familier – 
nettverksbygging 
 
Kurs/foredrag/grupper om relevante temaer 
 
Støttesamtaler 
 
Oppfølging/støtte opp mot NAV, orientere seg 
i fht muligheter, samarbeid med SOHO 
 
Kontor/lavterskel på å få helsehjelp 
konsultasjoner 
 
Sosial møteplass med tema. Kvinner midt i 
verden 
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Gruppe 4 – kvinner som har levd/lever i voldelige relasjoner 

Organisering Aktivitet/tilbud Fysiske rammer 

Huset bør driftes av de som har behov for det 
også – ikke bli et sted der noen er bruker eller 
pasient 
 
Ikke vi og dem, men oss 
 
Brukerperspektivet står sentralt, flat 
organisasjon 
 
Godt og tett samarbeid mellom ulike 
organisasjoner 
 
Lage en platform for de ulike organisasjonene 
som gjør at de blir kjent og ha strukturert 
samarbeid 
 
Lok med voldskompetanse og 
systemkompetanse 
 
Fagpersoner fra offentlig hjelpeapparat har 
tilbud ulike dager 
 
Koordinator som los 
 
Et sted hvor også hjelpere kan fylle batteriene 
og «tømme søppel» 
 
Tilrettelagt for alle 
 
Kontordag, systemkunnskap 

Kunst, kultur, aktiviteter, skrivegruppe – «å 
være» 
 
Samarbeid med forebyggende barnevern – 
«Stopp voldsarven» 
 
Kursaktivitet: praktisk info, selvhevdelse, 
angstmestring, likepersongrupper 
 
Fagpersoner tilgjengelig for det kvinnene 
måtte ha behov for: en prat, informasjon, 
veiledning, fysisk kontroll/helsesjekk 
 
Ungdomsgrupper, forebyggende arbeid for 
utsatte grupper  
 
«min rolle som mor» 
 
Økonomisk rådgivning/kurs 
 
Samarbeid med barnas stasjon 
 
Noen å prate med 
 
Lavterskel tilbud for unge/jenter og gutter 
 
Gratis prevensjonsveiledning og 
administrering 
 
Veiledning ved uønsket svangerskap 

Sentralt og trygt 
 
«Husvert» som kan informere om tilbud som finnes, 
og som har oversikt over andre tilbud også 
 
Det fysiske huset bør også ha et «digitalt hus» - god 
info om tilbudene på ei nettside 
 
Stort, åpent og sentralt 
 
Fellesrom, åpne rom 
 
Rom der det er ro og trygt å snakke 
 
Samlokalisering med Feministhuset 
 
Kropp og bevegelse 
 
Tolk 
 
«kommunikasjonsstrategisk gruppe» som jobber 
med hvordan kommunisere tilbud til grupper vi vet 
er vanskelig å nå, f.eks fremmedspråklige 
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Kulturelle tilbud som konserter, lesesirkel, 
strikkegrupper osv. 
 
Sosialrådgivning/systemkunnskap 
 
Info om aktuelle ytelser/tjenester 
 
Kontaktformidling (økonomi, bolig, transport, 
nettverk, avlastning, jobb +++) 
 
Undervisning om vold (samtalegrupper, 
individuell veiledning, rådgivning) 
 
Samarbeid med 
helsestasjon/barnehager/skoler/fritidsordning 
mm. 
 
Undergrupper som jobber inn mot ulike 
målgrupper, som er tverrfaglig sammensatt, 
offentlige og ideelle organisasjoner og brukere 
i samarbeid 
 
Svangerskap og første leveår med barn økt 
risiko for vold – ha med barn 
 
Ikke være varmestue, men retning på 
videreutvikling. Ansvarsavklaring. Rammer må 
avklares 
 
Kursing av fagpersoner for å styrke dem til å 
spørre som vold og seksuelle overgrep 
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Ettervirkningene etter å ha levd med vold: 
bredt spekter av helseutfordringer, f.eks 
økonomi, psykisk helse. 
 
Tverrfaglig samarbeid + brukerdeltagelse 
 
Selvhjelpsgrupper ut fra ulike 
problemområder. En los/veileder er med fra 
starten. 
 
Undergrupper selvhjelpsgrupper: 
minoritetshelsegrupper, seksuelt misbrukte, 
voldsutsatte 
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Gruppe 5 – voksne kvinner 

Organisering Aktivitet/tilbud Fysiske rammer 

Samarbeidsarena 
 
Organisajoner bidrar med kompetanse + 
formelle tilbud 
 
Faste dager for alle organisasjoner, eks: 
jordmordagene, bygge rundt tema 
 
Ulike frivillige/ideelle organisasjoner og enheter 
inn i huset – hvordan samordne? Tverrfaglighet 
viktig 
 
Muligheter for desentralisere tilbud i tillegg til i 
selve huset? 
 
Juridisk bistand 
 
Invitere til samarbeid med andre organisasjoner 
for å spre budskapet. Delta aktivt i andre 
organisasjoner. 
 
«Visit kvinnehuset» - 
informasjonsbank/informasjonsflyt 
 
Tverrfaglig samarbeid 
 
NKS nettverksbygger for organisasjoner. Ulike 
grupper/tema. 
 

Kafevirksomhet 
 
Celleprøve som en del av tilbudet 
 
Samtale- og gruppetilbud spesielt rettet mot 
pårørende evt andre grupper med belastende 
livssituasjoner 
 
Voksne kvinner som ressurs for yngre, og vice 
versa 
 
Jordmødre kan flytte noe av virksomhet inn i 
huset 
 
Språk 
 
Ensomhetstiltak: Røde kors besøksvenn evt 
andre inkluderende tiltak. 
 
Grupper/kurs/kvinnehelse/kvinnekropp 
 
Kurs innen ulike tema psykisk helse: angst, 
depresjon, selvfølelse, søvn, stress og 
belastning 
 
Gruppe/kurs for ulike grupper, f.eks: 
deprimerte mødre, innvandrerkvinner, 
overgangsalder 
 
Aktivitet: lavterskel, rådgivning, fellesskap 

Tilby transport 
 
Flere hus/rullerende kvinnehelsehus – tilbud flere 
steder 
 
Grønne lunger 
 
Små og store grupperom 
 
Undersøkelsesrom 
 
Kurslokaler 
 
Invitere til workshops 
 
Informasjonsflyt 
 
Festsal 
 
Treningsrom 
 
Fellesrom 
 
Mulighet til større arrangement og mindre 
samtalerom 
 
Stjørdal, trøndelag, regionalt 
 
Trygghet 
 



63 
 

Flytende åpningstider, tilbud på frivillig basis 
driftes med turnusordning 
 
NKS som overbygning – «husets mor» 
 
Avdekke behov 
 
Bygge nettverk 
 
Ikke ta over eksisterende hjelpetjenester, være 
supplement til det som finnes 
 
Lavterskel, drømmehus for kvinner og 
undergrupper av kvinner 
 
Mentor 
 
Dugnad – alle organisasjoner bidrar frivillig 

 
Uføre (forebyggende): psykisk helse, familieliv 
 
Ulike grupper kan skape selv 
 
Los til eksisterende tilbud 
 
Fagdager med ulike tema 
 
Informasjon om psykisk helse - normalisering 

Grønne lunger innendørs 
 
Sansehage 
 
Lokaler som kan brukes til «rullerende» tilbud som 
ulike organisasjoner kan bruke selv om de ikke har 
fast tilbud 
 
NKS bidra med gode lokaler fasiliterer 
 
Lokaler for alle arrangement 
 
Egen magasin med fokus på NKS sitt proklama 
 
Sjømannsskolen eller Leangen gård 
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Vedlegg 5: Idemyldring 23.04.22 
 

Idemyldring på N.K.S. Fylkessamling  

Organisering Aktivitet/tilbud Fysiske rammer 

«LOS» videre i systemet 
 
Prosjektet er for stort? 
 
Lokalforeningene informerer om tilbudet, er med 
som frivillig + økonomisk 
 
Lokalforeningene bør involveres når 
administrasjon for informasjon 
 
Fastlege og helsesykepleier må sitte på info og 
kunne videreformidle kontakt 
 
Lokallag kan bidra med en møteplass for 
«informasjon» om huset – AMBASSADØR 
 
Samarbeid med legekontor og helsesykepleier 
 
Få alle kommuner til å bidra med et lite fast 
beløp slik at kommunene får eieforhold til huset 
 
Lokalforeningen har en aktivitet i regi av 
kvinnehelsehuset (medlemsmøte) 
 
Spre kunnskap om kvinnehelsehuset 
 

Lavterskel  
 
Økonomi 
 
Samiske befolkning 
 
Hva med de aktiviteter vi utfører i dag? 
 
Få kunnskap som finnes 
 
Markedsføring slik at alle aktuelle i hele fylket 
kan benytte tilbudet 
 
Barnepass for de som reiser langt 
 
Reisetilskudd for de som reiser langt 
 
Tolk 
 
Besøk ut i distriktet 
 
Informasjon ut til kommunene med menneskelig 
og digital kontakt 
 
Ved påvist «kvinnesykdom» bli henvist til 
kvinnehelsehuset for spesialister, info og 
nettverksbygging 

Kvinnehelsehuset må ut til kommunene, jmfr 
Veiledningssentre 
 
God digital plattform 
 
Helsehusbuss ut i distriktene 
 
Lokale satellitter 
 
Ambulerende tjeneste med kontakt med lokallag 
som kan bidra med lokaler  
 
Helsehusene kan komme ut i regionen med ulike 
temakvelder 
 
Sentral plassering i forhold til buss/tilgang 
 
Ambulerende praksis 
 
Tilgjengelighet/lokalisering viktig 
 
Små kontor rundt omkring i kommuner, evt etter 
mønster fra NKS veiledningssenter 
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Lokalforeninger bidrar med transport/følger 
kvinner til helsehuset 
 
Hvordan har Bergen gjort det mtp lokalavd.? 
 
Kvinnehelse-kontakt – en i hver forening er 
kontaktperson til kvinnehelsehuset. Den 
kontakten har ansvar for å tilegne seg kunnskap 
om huset 
 
Reisestøtte  
 
Spesialister/fagfolk som ansatte? 
 
Markedsføring 
 
Info til fastleger, helsestasjoner, helsesykepleiere 
(om tilbudet på kvinnehelsehuset) 
 
Distriktene må ha god kompetanse om tilbudet. 
Kan ikke legge alt ansvar på NKS. Varierende 
kapasitet på lokale NKS-grupper. 
 
Lokalforeningene må informere om helsehuset i 
byen 
 
Lokalforeningen bidrar med økonomiske midler 
 
Tett samarbeid mellom kvinnehelsehus vs. 
Kommunalt hjelpeapparat 
 
 

 
Ut i distriktet med info fra fagfolk 
 
En gruppe som overvåker forhold – jobber 
politisk – rundt fødsel, transport, barseltid, 
ammeveiledning, fødselsdepresjon -> at det er 
kvalitet på tilbudet 
 
Rom for menn (det er de som ikke oppsøker lege 
i tide, som tar hyppigst selvmord, som utfører 
vold mot partner) 
 
Ulike grupper som følger med på 
kvinnehelseutfordringer i regionen og driver aktiv 
politisk påvirkning 
 
Offentlige kurs/foredrag med ulike tema: 
-økonomi 
-psykisk vold 
-seksuell helse 
-kosthold 
 
Revmatisme relaterte smerter: en mann som 
kommer til lege får i snitt raskere og bedre hjelp, 
enn kvinner med samme symptomer 
 
Samtalegrupper rundt forskjellig problematikk 
 
Mange tilbud i samme hus for å treffe flest mulig 
 
Tolker/tolketjeneste 
 
Samtalegrupper om generell aldring 
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Digitale kurs 
 
Mulighet for «drop in» 
 
Kvinnehelsegrupper lokalt 
 
Chatte-tjeneste (ulik kompetanse på ulike dager) 
 
Gode tilbud til unge jenter/ungdom – rask 
respons 
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Vedlegg 7: N.K.S. basisaktiviteter 
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