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Sammendrag 
Innvandrerkvinner tar flere aborter enn etnisk norske kvinner i Norge. En norsk 

undersøkelsen som tar for seg abort blant flyktninger, arbeidsinnvandrere og etnisk norske 

kvinner, viser at antall aborter er klart høyere blant flyktninger enn etnisk norske kvinner. 

Også blant arbeidsinnvandrerkvinner finner man en høyere forekomst av aborter enn blant 

norske kvinner. Helsedirektoratet har en målsetting om å redusere antall aborter, men har sett 

at den ønskede effekten av tiltak som er iverksatt ikke har vært tilstede. Heller ikke blant 

innvandrerkvinner. Jeg har gjennom mitt arbeid som jordmor på OUS, Ullevål og prosjekt 

”Familieplanlegging og forebygging av uønsket svangerskap og abort” (FAFUS) fått innblikk 

i utfordringer rundt manglende bruk av prevensjon og uønskede svangerskap. Dette ønsket jeg 

å studere videre for å bidra til forebyggende tiltak som kan føre til færre uønskede 

svangerskap og aborter. 

Forskningsspørsmålet ”Hvordan forebygge uønsket svangerskap og abort blant ikke-vestlige 

innvandrerkvinner?”, er belyst gjennom kvalitativ studie med representanter fra helsevesenet 

og innvandrerkvinner. Det ble lagt vekt på mangfold for å kunne finne årsakssammenhenger 

og ytterligere innsikt i bruksmønsteret av prevensjon for å oppnå økt forståelse. 

Resultater fra studien baserte seg på semistrukturerte intervjuer med en gruppe av 

helsepersonell og ledende representerer for interesseorganisasjoner for innvandrerkvinner fra 

Pakistan, Somalia og Eritrea. Det ble gjennomført ett dybdeintervju med lege som har særlig 

erfaring og kompetanse på området. Kvantitative data fra FAFUS ble brukt som supplerende 

informasjon. 

Resultatene fra undersøkelsen viser at det eksisterer utfordringer for helsevesenet i å nå 

målsettingen om redusert antall uønskede svangerskap og aborter. Utfordringene 

materialiserer seg både i form av behov for å endre eksterne faktorer som tilpasning av 

helsesystem og kompetanse blant helsepersonell, og i form av et behov for å tilføre 

innvandrerkvinnene økt kunnskap og selvtillit i familieplanlegging.  Undersøkelsen avdekker 

at konsultasjoner med innvandrerkvinner krever betydelig mer tid enn en vanlig konsultasjon. 

Kulturelle forhold gjennom religion, normer og tradisjoner har en betydning for kvinnens 

forhold til prevensjon. Det samme gjelder mannens betydning i familieplanlegging for 

kvinner som kommer fra typiske patriarkalske samfunn hvor mannen er familiens overhode 

og skal godkjenne bruk av prevensjon. Mange innvandrerkvinner kommer til Norge som 
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asylsøkere eller flyktninger og har ofte lav kunnskap om prevensjon og egen kropp, og på 

grunn av sin bakgrunn, har små forutsetninger for å orientere seg i det norske helsevesenet. 

Det kommer frem at innvandrerkvinnene ikke virker interessert i å få prevensjonsveiledning, 

men dette kan like mye være et signal om ukunnskap og dårlig språkforståelse. I tillegg 

oppleves det for noen innvandrerkvinner som en barriere at konsultasjon foregår hos mannlig 

lege. 

Forebyggende tiltak for å redusere antall uønskede svangerskap og aborter blant 

innvandrerkvinnene bør ta utgangspunkt i kvinnenes kulturelle og kunnskapsmessige 

situasjon. Dette krever at helsesystemet organiseres på en slik måte at kvinnene nåes og 

troverdig informasjon kan gis. Dette vil kreve en hensiktsmessig rollefordeling i 

helsesystemet mellom jordmor og lege under svangerskapsomsorgen for å unngå at 

familieplanleggingstemaet ramler mellom to stoler. Det bør være i form av et gratis 

lavterskeltilbud bygget rundt enkel tilgjengelighet og i samarbeid med andre offentlige etater 

som skoleverket gjennom introduksjonsordningen og norskopplæring.  
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1 Innledning 

1.1 Demografisk overgang 

Historisk sett har samfunnsmessige forhold som levevilkår, helsekunnskap og utdanning spillt 

en stor rolle i forhold til fødselsrater, familieplanlegging og bruk av prevensjon. Bruk av 

prevensjon er i dag svært vanlig blant etnisk norske kvinner, men slik har det ikke alltid vært. 

Bare 100 år tilbake, var det svært vanlig med barnerike familier i Norge. Derfor kan det være 

hensiktmessig å se på denne historiske utviklingen ved hjelp av modellen for demografisk 

overgang (Solerød, 2003). Modellen viser hvordan befolkningsutviklingen i ulike land endrer 

seg fra en befolkningstilstand med høy fødselshyppighet og høy barnedødelighet til lav 

fødselshyppighet og lav barnedødelighet. Det meste av den industrialiserte verden har 

gjennomgått transisjonen. I Norge startet overgangen for alvor med reduksjonen i dødelighet 

fra 1815, mens fødselsraten først begynte å falle fra 1890-årene. Det er vanlig å betrakte den 

norske demografiske transisjonen som fullført i slutten av 1930-årene. De ulike fasene for 

befolkningsutvikling har sine egne særtrekk, og viser en sammenheng med den økonomiske 

og samfunnsmessige utvikling i et land. Økt levestandard og et bedre helsetilbud samt bedre 

hygieniske forhold vil i første rekke føre til en befolkningsøkning på grunn av lavere 

barnedødelighet og økt levealder, samtidig som fødselsraten er uendret (Solerød, 2003). 

Utviklingen viser videre at etter hvert som et samfunn går gjennom de ulike fasene vil 

fødselsraten gå ned og man opplever en stabilisering av befolkningstilveksten grunnet 

utdanning, kvinnenes deltagelse i arbeidslivet og familieplanlegging (Solerød, 2003). 

1.2 Familieplanlegging og abort 

Sentralt i familieplanlegging står bruken av prevensjon. Prevensjon har vært praktisert langt 

tilbake i historien, sannsynligvis siden innsikt i sammenheng mellom samleie og befruktning 

(Prevensjon, 2009). Valg av prevensjonsmetoder har endret seg gjennom historien. Mange 

anvendte metoder viste lite pålitelighet eller fare for alvorlige bivirkninger.  

Samfunnets krav har ført til et behov for aktiv familieplanlegging og pålitelige 

prevensjonsmidler for å hindre uønskede graviditeter. 
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Etter oppfinnelsen av vulkanisert gummi på 1800-tallet tok det ikke lang tid før dette 

materialet ble brukt til å fremstille kondomer, men det var først på 1900-tallet at det ble 

utviklet pålitelige og stort sett ufarlige prevensjonsmidler. Det ideelle prevensjonsmiddel som 

kan garantere mot graviditet, er uten bivirkninger, er enkelt i bruk og har en lav kostnad 

finnes fortsatt ikke men det arbeides kontinuerlig med å utvikle nye prevensjonsmidler 

(Prevensjon, 2009).  

Abort har en lang og forbudspreget historie og det første beviset på en abort er fra et kinesisk 

dokument som sier at aborter ble utført på kongelige elskerinner i Kina 500 år f.Kr. Abort har 

også vært godt kjent i det gamle gresk-romerske riket. Flere metoder ble brukt, også mange 

grusomme. En hyppig brukt metode var å gi kvinnen gift som fikk kroppen hennes til å 

avstøte fosteret, ofte med skadelige følger. En annen måte vi kjenner til var bruk av lange 

nåler, kroker og kniver i livmoren.  Også metoder med fysiske aktiviteter som klatring, riding, 

padling, og stuping ble anbefalt for å fremkalle abort. Å helle varmt vann i underlivet eller å 

dekke underlivet med blader som irriterte var andre metoder som ble tatt i bruk (Mazower, 

1998, s 85-6).  

Abort ble tillatt i Norge i 1964. Gravide kvinner kunne da søke en nemnd om å få 

gjennomført abort på medisinsk grunnlag. Loven ble vedtatt den 11. november 1960, men 

trådde ikke i verk før 1. februar 1964. Det ble i 1967 opplyst at omtrent 4700 kvinner på årlig 

basis søkte om abort. Av disse fikk ca 3500 innvilget abort. Det er videre hevdet at et 

betydelig antall norske kvinner fikk utført illegal abort hvert år på 1960-tallet. Den 30. mai 

1978 blir loven om selvbestemt abort vedtatt og abort av sosiale grunner tillat, noe som 

synliggjorde de reelle aborttallene. Tallene har variert noe de siste tre tiårene fra 13 531 i 

1980 til 15735 i 2010 (Statistisk sentralbyrå, 2011d). Hvorvidt dette betraktes som høye tall 

eller ikke vil det være ulike subjektive oppfatninger om, men faktum er at dette utgjør 25,6% 

av alle levendefødte i Norge (Solerød, 2003). Abortlovgivningen i ulike deler av verden er til 

dels svært ulik, men de fleste innvandrerkvinner kommer fra områder som har mer restriktive 

abortordninger enn det vi har i Norge. 
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1.3 Helsedirektoratets målsetting 

Helsedirektoratet har i sin handlingsplan for ”Forebygging av uønsket svangerskap og abort 

2010-2015” fra 2010 befestet at forebygging av uønskede svangerskap og aborter er et 

prioritert område for regjeringen. Handlingsplanens målsetting er å redusere antall aborter . 

Planen fokuserer på god reproduktiv og seksuell helse som et viktig mål for 

folkehelsearbeidet, som skal bidra til å fremme velferd og motvirke sosial ulikhet. 

Planen fremhever viktige utfordringer i årene fremover og hovedmålgruppene er ungdom og 

unge voksne generelt, etniske minoritetsgrupper og grupper med særlig sårbarhet for uønsket 

graviditet og seksuell uhelse. 

I handlingsplanen reises det spørsmål om gjennomførte tiltak har nådd frem til 

innvandrerkvinner. I handlingsplanen etterlyses det også utvikling av metoder som kan styrke 

deres handlingskompetanse og selvråderett når det gjelder planlegging av graviditet. 

Undersøkelser viser at forekomsten av provosert abort blant innvandrerkvinner i Oslo har vist 

et høyere tall enn blant etniske norske kvinner. Det gjelder særlig blant kvinner som er over 

40 år, der forekomsten omtrent er fordoblet i forhold til etnisk norske kvinner, men alle 

aldersgrupper viser en forhøyet forekomst (Eskild et al., 2002). 

En annen undersøkelse fra 2008 viser at det å være ugift fordobler sjansen for abort for etnisk 

norske kvinner, mens sivil status har liten eller ingen effekt på aborttallene for flyktninger 

eller arbeidsinnvandrere. Blant arbeidsinnvandrere er det tre ganger så stor sannsynlighet for 

abort hos kvinner som har 4 eller flere barn fra tidligere, sammenlignet med kvinner som ikke 

har barn (Vangen, Eskild & Forsen, 2008). Videre viser studien at norsk fødte kvinner velger 

å ta abort for å utsette sin første fødsel, samt at ikke-vestlige innvandrerkvinner bruker abort 

som begrensning av barneantall. 

Evaluering av Helsedirektoratets (HD) to siste nasjonale handlingsplaner for forebygging av 

uønsket svangerskap og abort, stadfester at innvandrerkvinner over 25 år har hyppigere 

forekomst av abort (Helsedirektoratet, 2010, s. 9). 

Norge representerer i dag et vel utviklet informasjonssamfunn hvor mulighetene til å innhente 

opplysninger om ulike temaer er svært gode. Helsevesenet er bygget på prinsippet om at det 

skal være offentlig og med lik tilgjengelighet for alle innbyggerne og man skal i prinsippet få 
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den hjelp man trenger i helsevesenet. Samtidig opplever vi at sammensettingen av den norske 

populasjonen er mindre enhetlig enn bare for noen tiår siden, ved at det norske samfunn har 

tatt sin del av et globalt ansvar for å avhjelpe flyktninger og asylsøkere. Videre så 

kompletteres befolkningen ved en sterkt økende arbeidsinnvandring. På bakgrunn av dette vil 

normer og holdninger til ulike offentlige og private anliggender variere sterkere nå enn 

tidligere. Dette må det offentlige Norge ta inn over seg og ulike tiltak vil måtte tilpasses nye 

forhold for å oppnå den effekt samfunnet er ute etter. 

Mitt utgangspunkt er at dette også er gjeldende for å få redusert antall uønskede svangerskap 

og aborter. Som tidligere nevnt (Eskild et al., 2002) er innvandrerkvinner overrepresentert 

blant antall abortsøkende og det vil derfor være hensiktsmessig å se på mulige årsaksforhold 

til dette i lys av HD´s uttalte målsettinger om reduksjon av aborter. 

Det er gjort en del forskningsarbeid på dette området i ulike andre land, mens det i Norge ikke 

forefinnes mye relevant forskning utover rene statistiske forhold. 

1.4 Definisjoner  

Innvandrerbefolkning: 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) definerer innvandrerbefolkning som  

”Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre” 

SSB bruker ikke lenger innvandrerbefolkning som uttrykk, men har gått over til ”Innvandrere 

og norskfødte med innvandrerforeldre”. I denne oppgaven vil jeg bruke den gamle 

betegnelsen ”Innvandrer” i betydning ”Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre”. 

(Statistisk sentralbyrå, 2008) 

Ikke-vestlig innvandrerbefolkning: 

SSB bruker ikke lenger begrepene ”Vestlig” og ”Ikke-vestlig” innvandrere. De har i stedet 

gått over til geografisk kategorisering som følgende (Statistisk sentralbyrå, 2008): 

1. EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand I EU- og EØS (med flere) inngår: 

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Hellas, Irland, 

Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, 
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Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia. Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, 

Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike, samt Andorra, Færøyene, 

Grønland, Monaco, San Marino og Vatikanstaten. 

2. Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa 

utenom EU/EØS Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Oseania utenom 

Australia og New Zealand, og europeiske land utenfor EU/EØS. I Europeiske land 

utenom EU/EØS inngår: Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, 

Kroatia, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia og Ukraina. 

Av praktiske årsaker vil jeg i denne oppgaven benytte terminologien ”innvandrerkvinner” 

som refererer seg til befolkningen angitt under punkt 2 overfor. 

Der andre begreper som eksempelvis fremmedkulturelle er brukt, så er det på grunn av  

terminologien i den aktuelle studien. 

Reproduktiv helse  

Reproduktiv helse omfatter rettigheter og vern mot sykdommer og overgrep, tilgang på 

prevensjonsmidler og kvinners rett til å gjennomføre svangerskap og fødsel slik de selv 

ønsker (Reproduktiv helse, 2009). 

6-ukers kontroll 

Dette er en kontroll som utføres av lege eller jordmor seks uker etter fødsel. Innholdet i 

kontrollen består av fødselssamtale inkludert temaer som amming, kvinnens fysiske og 

psykiske tilstand og prevensjonsveiledning. Majoriteten av disse samtalene foregår hos 

fastlege. 

Fastlegeordningen (FLO) 

Formålet med FLO er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved å sikre at mennesker som 

er bosatt i Norge skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. FLO skal gi 

befolkningen større trygghet gjennombedre tilgjengelighet til allmennlegetjenester. En 

fastlege er en lege som inngår avtale med en kommune om deltakelse i FLO. Enhver 

innbygger som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos fastlege. Som bosatt 

regnes innbyggere som er folkeregisteret i en norsk kommune. Fastlegen skal ha ansvaret for 
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allmennlegetilbudet til personer på sin liste innen de rammer som gjelder for FLO i lov, 

forskrift og sentral avtale (Forskrift om fastlegeordningen i kommunene, 2000). 

Introduksjonsordningen 

Introduksjonsordningen er forankret i ”Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 

nyankomne innvandrere” og skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne 

flyktninger til det norske samfunnet. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi grunnleggende 

ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i 

yrkeslivet (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2011). 

Helsedirektoratets Handlingsplan 

Handlingsplanen ”Forebygging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015 – Strategier for 

bedre seksuell helse”. 

Denne handlingsplanen fra Helsedirektoratet vil i oppgaven kun bli benevnt som 

handlingsplanen. 

Familieplanlegging og forebygging av uønsket svangerskap og abort (FAFUS). 

FAFUS er et prosjekt med lavterskel helsetilbud til ikke-vestlige innvandrerkvinner som er 

forankret ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Prosjektet yter gratis familieplanlegging og 

prevensjonsmidler og har et samarbeid med gynekologisk- og barselavdeling ved  OUS. 

Prosjektet er bemannet med jordmødre en kveld i uken og konsultasjonene har en times 

varighet. Prosjektet samarbeider med innvandrerorganisasjoner og driver oppsøkende 

virksomhet ved voksenopplæringsskoler for innvandrerkvinner og er finansiert av 

Helsedirektoratet.  

Den demografiske overgangsmodell 

Den demografiske overgangsmodellen er en modell som brukes for å beskrive hvordan et land 

eller en region gjennom et historisk forløp gjennomgår en overgang fra høye fødsels- og 

dødsrater til lave. Modellen deler fødsels- og dødsratene inn i fem ulike faser (Solerød, 2003, 

Kap. 5): 



 
 

7 

• Fase 1: Beskriver førindustrielle samfunn, hvor både fødsels- og dødsraten er høy og 

sterkt svingende etter naturlige hendelser, for eksempel epidemier, sult og 

oversvømmelser. 

• Fase 2: Dødsraten viser en fallende tendens for eksempel på grunn av bedre folkehelse 

og at de smittsomme sykdommene er på vei ut, mens fødselsraten er fortsatt høy. Land 

som befinner seg her er blant annet; Jemen, Afghanistan, Palestina, Bhutan og Laos 

samt store deler av Subsaharisk Afrika. 

• Fase 3: Vekstraten begynner å falle ved at fødselsraten synker. Tilveksten er fortsatt 

høy, men avtakende. Dødsraten begynner å stabilisere seg. Land; Mellom-Amerika, 

Egypt, Iran, Tyrkia, India, Ghana, Kenya m.fl.  

• Fase 4: Ved fase 4 er både fødsels- og dødsratene lave, og befolkningen er relativ 

stabil. Det materielle ressursgrunnlaget er solid i samfunnet i denne fasen. Det har vist 

seg at denne fasen fører til synkende befolkningsvekst, hvilket fører til den tenkte fase 

5. Land; USA, Canada, Brasil, Australia, New Zealand, størsteparten av Europa, 

Bahamas, Puerto Rico, Trinidad og Tobago, Brasil, Sri Lanka, Sør-Korea, Singapore, 

Kina, Nord-Korea, Thailand og Mauritius. 

• Fase 5: På grunn av at fødselsraten har sunket de siste årene har gjennomsnittsalderen 

blitt høyere. Dette gjør at fødselsraten her kan bli mindre enn dødsraten. Dette stadiet 

er kun en tenkt fase, da det ikke er noen land som har gjennomgått denne enda. 
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2 Problemstilling 
 

2.1 Forskningsspørsmål 

“Hvordan forebygge uønsket svangerskap og abort blant ikke-

vestlige innvandrerkvinner?” 

2.2 Overordnet mål 

Det overordnede målet i denne oppgaven er å belyse hvorfor uønskede svangerskap og abort 

oppstår hos ikke-vestlige innvandrerkvinner. 

2.3 Delmål 

Delmål for oppgaven er å finne forebyggende tiltak som kan iverksettes for å nå ikke-vestlige 

innvandrerkvinner når det gjelder familieplanlegging. 

2.4 Avgrensing 

Oppgaven omfatter innvandrerkvinner i fertil alder som ikke er omfattet skolehelsetjenesten. 
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3 Teori 

3.1 Innledning 

Forskningsspørsmålet i denne oppgaven ”Hvordan forebygge uønsket svangerskap og abort 

blant ikke-vestlige innvandrerkvinner?” innebærer en stor grad av operasjonell tenkning i 

forhold til å finne effektive tiltak mot uønskede svangerskap. Likeverdig tilgang til 

helsetjeneste vil være en sentral del i tilnærmingen av hvorfor innvandrerkvinner ikke bruker 

prevensjon og er overrepresentert i abortstatistikken. Teoridelen vil derfor dels inneholde en 

praktisk tilnærming gjennom å se på hvilken holdning og vedtak offentlige myndigheter har 

til likeverdige helsetjenester og dels en presentasjon av enkelte relevante norske og nordiske 

studier som berører forskningsspørsmålet. Videre vil jeg belyse begrepene health literacy, 

empowerment og kultursensitivitet som sentrale temaer fordi jeg mener de gir en teoretisk 

referanseramme som er nyttig i arbeidet med å beskrive en likeverdig helsetjeneste.  

3.2  Likeverdig helsetjeneste 

Norge har i dag har ett velutviklet helsesystem, hvor befolkningen har god tilgang på 

helsetjenester finansiert av det offentlige. Dette er et resultat av en politisk og 

samfunnsmessig enighet over lang tid og stadfestes i Nasjonal Helseplan (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2006, s. 243);  

”Vi vil at tjenestene skal ha høy kvalitet, være tilgjengelige innenfor akseptabel 

ventetid og avstand og at tilbudene skal nå ut til alle uavhengig av egen økonomi, 

sosial status, alder, kjønn og etnisk bakgrunn.” 

Likeverdig helsetilbud kan betraktes som en av bærebjelkene i norsk helsevesen. Begrepet 

likeverdig er mye brukt, og hva som ligger i begrepet er ikke alltid entydig. I 

Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007, s. 57) definerer den sentrale helseforvaltningen 

likeverdige tilbud som: 
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”Helse- og omsorgstjenestene skal være likeverdige med hensyn til både 

tilgjengelighet, bruk og resultat. I denne meldingen dekker begrepet «bruk av 

helsetjenester» alle disse tre sentrale aspektene ved tjenesten.” 

Dette stadfestes ikke bare gjennom uforpliktende rapporter og handlingsplaner, men også 

gjennom lovverket.  

I Helse- og omsorgstjenesteloven (2011) står det under kapittel 1 Formål og virkeområde, §1-

1. Lovens formål at: Lovens formål er særlig; 

”å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud”, og videre at “sikre 

samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at 

tilbudet er tilpasset den enkeltes behov”. 

Videre gir Pasientrettighetsloven (1999) sin formålsparagraf klare føringer for hvilke 

forventninger og rettigheter innbyggerne i Norge har i dag;  

“Loven har som formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av 

god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens bestemmelser 

skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta 

respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd.” 

Viktigheten av et likverdig helsetilbud er svært fremtredende i det norske samfunnet. Men 

likeverdig helsetjeneste kan defineres på ulike måter avhengig av en rekke faktorer. 

Likeverdighet kan sees som en rettighet til et tilbud som har den samme kvalitet uavhengig av 

geografisk plassering, sosioøkonomiske forhold og status, for eksempel i form av fritt 

sykehusvalg for å sikre et likt resultat. Men det kan også betraktes som helsesystemets evne til 

å tilpasse seg alle deler av befolkningen, med de spesialtilpasninger dette vil medføre.  

I amerikansk litteratur (Braveman & Gruskin, 2003) skilles det mellom ordene health equality 

og health equity. Selv om begge blir brukt og ikke ligger langt fra hverandre i betydning er 

det allikevel en viktig forskjell. Equity i denne sammenhengen, er iboende normativt og er 

basert på verdier, mens equality ikke nødvendigvis er det. 

Health equity defineres som: ”equity in health can be defined as the absence of systematic 

disparities in health (or in the major social determinants of health) between social groups 
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who have different levels of underlying social advantage/disadvantage—that is, different 

positions in a social hierarchy.”( Braveman & Gruskin, 2003, s. 254).  

Braveman & Gruskin sier videre at: “Inequities in health systematically put groups of people 

who are already socially disadvantaged (for example, by virtue of being poor, female, and/or 

members of a disenfranchised racial, ethnic, or religious group) at further disadvantage with 

respect to their health; health is essential to wellbeing and to overcoming other effects of 

social disadvantage” (s. 254). 

Det har blitt gjennomført store og viktige reformerer i de senere år både innen 

kommunehelsetjenesten (FLO) og spesialisthelsetjenesten (sykehus). Nasjonal helseplan 

beskriver at erfaringer og evalueringer viser at reformene har hatt betydelige positive effekter, 

men samtidig er ikke alle intensjoner innfridd så langt og regjeringen vil gjennom Nasjonal 

helseplan(2007–2010) styrke og samordne innsatsen for likere og mer rettferdig fordeling av 

god helse. (Helse- og omsorgsdepartementet, 2006). 

Det norske helsevesenet har gjennom sin historiske utvikling sett sine utfordringer i lys av en 

relativt homogen populasjon, med relativ lik bakgrunn, kultur og tradisjon. Dette har endret 

seg mye, spesielt de to siste tiår, hvor det har vært en ikke ubetydelig innvandring. Denne 

innvandringen har bestått av arbeidsinnvandring, asylsøkere, flyktninger og gjenforeninger. 

Fra SSB kan vi se at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør over en halv 

million innbyggere (11,4% av den samlede befolkning) fra alle verdens hjørner. (Statistisk 

sentralbyrå, 2011a). Norge kan derfor betraktes som et multikulturelt samfunn som setter nye 

krav til helsevesenet i forhold til likeverdig helsetilbud og verdien av disse. Innvandrer-

HUBRO - Helseundersøkelsen i Oslo 2002 (Folkehelseinstituttet, 2002) var en videreføring 

av HUBRO - Helseundersøkelsen i Oslo, som pågikk i 2000-2001. Innvandrer-HUBRO viser 

at det eksisterer ulikheter mellom etnisk norske og ikke-vestlige innvandrere på flere områder 

og at etnisk norske i høyere grad rapporterer god helse. Den viser også at ikke-vestlige 

innvandrerkvinner rapporterer ulikt og må sees på som en heterogen gruppe. 

Det er også andre aktører utover myndighetene som har satt likeverdig helsetjeneste på 

agendaen. Den Norske legeforeningen (2008) har utarbeidet en rapport  med et 10-punkts 

program for en bedre helsetjeneste for innvandrere. 
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“Hvordan behandle en person likeverdig med en annen, når forståelsen av 

grunnleggende sykdomsbegreper, symptomer og bruk av medisiner, kan variere sterkt 

fra det man er vant til å behandle?” 

I denne rapporten påpekes det blant annet at: 

• Helsetjenesten må styrkes og tilrettelegges slik at også ikke-vestlige 

innvandrerpasienter sikres et likeverdig tilbud. 

• Sykehus, legekontor og andre medisinske møteplasser må være tilrettelagt for 

innvandrerpasienter. 

• Helsestasjonene må styrkes som sentral møteplass med innvandrerpasienter for 

målrettet forebyggende arbeid fra de aktuelle aldersgrupper. 

På sykehusnivå kan vi konstantere at statens føringer blir fulgt opp gjennom blant annet Helse 

Sør-Øst (2010) sin visjon: 

“Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det 

uavhengig av, alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisitet”.  

3.3 Norske og nordiske studier 

Det finnes studier som omhandler uønsket svangerskap og abort både i Norge og 

internasjonalt. I Norge har det blitt gjort kvantitative undersøkelser, mens internasjonalt finner 

vi både kvalitative og kvantitative. 

3.3.1 Norske studier 

Søk på norske kvalitative studier om temaet var resultatløs, derimot resulterte søket i tre 

kvantitative studier utført i Norge.  

En sentral studie ble utført av Eskild et al. (2002) som studerte ”Provosert abort blant kvinner 

med fremmedkulturell bakgrunn i Oslo”. Studiens målsetting var å studere kvinner med 

fremmedkulturell bakgrunn var overrepresentert blant de abortsøkende. Studien har en 



 
 

13 

kvantitativ tilnærming og inkluderer innvandrerkvinner født utenfor Norge og bosatt i Oslo i 

1999, i alderen 16-50. 

Kvinnene ble delt inn i to kategorier etter etnisk bakgrunn; 

• Vestlige kvinner fra nordiske land, EU, Sveits, USA, Canada, New Zealand og 

Australia. 

• Fremmedkulturelle kvinner inkluderte kvinner som selv er født eller hvor begge 

foreldrene er født i et annet land enn de som er nevnt i forrige punkt. I denne studien 

representerer terminologien ”fremmedkulturelle” den samme populasjonen jeg i 

oppgaven betegner ”innvandrere” 

1088 abortsøkende kvinner ble inkludert i studien. Resultatene viste at andelen abortsøkende  

fremmedkulturelle kvinnene var 24,5%, mens de representerer 15,5% av den totale 

populasjonen.  Overrepresentasjonen var økende med økende alder. Studien viser videre at 

relasjonen mellom antall aborter og antall fødsler i ulike aldersgrupper i de to kategoriene, er 

ganske lik. Dette viser at en like stor andel av påbegynte svangerskap ender i provosert abort i 

de to kategoriene kvinner. 

Studiens resultater tyder på at fremmedkulturelle kvinner oftere blir gravide enn vestlige 

kvinner. Dette kan skyldes hyppigere samleie eller mindre bruk av prevensjon og påpeker at 

slik atferd kan være knyttet til etnisk eller religiøs tilhørighet, men også til utdanning, 

kunnskap og inntekt. 

Studien peker selv på svakheter med relativt få abortsøkende kvinner over en relativt kort 

periode og studien er å anse som en pilotstudie. Resultatet fra denne studien er uansett at 

fremmedkulturelle kvinner er overrepresentert blant abortsøkende. 

En lignende studie ble gjennomført av Vangen et al. (2008) mellom 2000 og 2003. 

Målgruppen var kvinner mellom 15 og 49 år. Målgruppen ble delt inn i ikke-

innvandrerkvinner (norske kvinner som har etnisk norske foreldre), arbeidsinnvandrere 

(kvinner fra Pakistan, Tyrkia, Marokko, Filippinene, India, Kina, Thailand og 

Botswana/Kamerun) og flyktninger (Kvinner fra Sri Lanka, Somalia, Vietnam, Iran, Irak, 

Bosnia, Eritrea, Etiopia, Chile og Serbia/Montenegro) Gjennomsnittelig antall år bosatt i 

Norge var 13 for arbeidsinnvandrere og 8 for flyktninger. Måleparameteret var antall aborter 
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og resultatene fra studien viser at antall aborter pr 1000 kvinner var betydelig høyere blant 

flyktninger (30,2%) og arbeidsinnvandrere (19,9%) enn blant ikke-innvandrerkvinner 

(16,7%). Det var ingen signifikant forskjell mellom første og andregenerasjons innvandrere. 

Blant ikke-innvandrerkvinner var det betydelig høyere risk for abort dersom man var ugift, 

mens dette hadde liten betydning blant innvandrerkvinner. Derimot betyr det en stor rolle 

hvor mange barn en innvandrerkvinne har fra før. Blant de med fire eller flere barn økte 

risikoen for abort med det tredoble, sammenlignet med kvinner som ikke hadde barn fra før. 

Studien konkluderer med at det kan synes som om at kombinasjonen mellom lav utdanning og 

sosial status øker risikoen for abort. Den peker videre på at det er en utfordring for offentlige 

helsetilbydere- og personell å implementer tiltak for å redusere antall uønskede svangerskap 

og aborter. Den beskriver videre viktigheten av undervisning og prevensjonsveiledning, samt 

enkel tilgjengelighet på prevensjonsmidler. 

Disse studiene viser relativt klart rent statistisk at det eksisterer en overrepresentasjon blant 

innvandrerkvinner når det gjelder aborter. Men de gir ingen klare svar på hvorfor det er slik 

selv om de nevner mulige årsaker som religion, kultur og utdanningsnivå. Når det gjelder 

utdanningsnivå så er det gjort en studie (Eskild, Nesheim, Busund, Vatten & Vangen, 2007) 

som sammenlignet norske og pakistanske kvinner innenfor ulike utdanningsnivåer. 

Resultatene fra denne viser en klar sammenheng mellom høy utdanning og lav risk for abort 

blant norske kvinner, mens man ikke fant den samme sammenhengen blant pakistanske 

kvinner. Derimot viste det seg at abortrisiko er økende ved økende alder og antall barn blant 

pakistanske kvinner.  

3.3.2 Nordiske studier 

Sammensettingen av innvandrerpopulasjonen varierer fra land til land i Norden, men det viser 

seg at resultatene fra de ulike studiene divergerer lite. Den svenske studien ”Abortion Rates 

and Contraceptive Practices in Immigrant and Swedish Adolescents” (Helstrøm, Zätterström, 

& Odlind, 2006), studerte aborthyppigheten blant innvandrerkvinner og svenske kvinner 

under 19 år. Studiens resultater viser at abort er hyppigere brukt blant innvandrerkvinner enn 

blant svenske, som den forklarer med at innvandrerkvinner har mottatt mindre 

prevensjonsveiledning enn svenske kvinner. Mindre erfaring med prevensjon ble også 

forsterket ved at innvandrekvinner hadde oftere vært gravide før enn svenske kvinner. Studien 

viser videre til at manglende eller feil bruk av prevensjon kan relateres til sosiodemografiske 
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forhold, som man antar kan være en årsak også blant innvandrerkvinnene i studien. Den viser 

også til amerikansk litteratur hvor dette er påvist. Studien konkluderer med en høyere 

forekomst av aborter blant innvandrerkvinner, antakeligvis relatert til sosiodemografiske 

forhold og det faktum at det svensk helsevesen har manglet tilpasning til innvandrerkvinnenes 

behov vedrørende familieplanlegging. 

En annen studie ”Abortion rate and contraceptive practices in immigrant and native women 

in Sweden” (Helstrøm et al., 2003), viser samme trend, men skiller seg fra den forrige ved at 

en jordmor intervjuet kvinnene og samlet informasjon om sosioøkonomiske faktorer, årsak til 

abort, erfaring med prevensjon og rådgivning på familieplanlegging. Denne undersøkelsen 

baserer seg således ikke bare på statistikk, men også en på kvalitativ tilnærming til feltet. 

Resultatene viser også her en overrepresentasjon blant innvandrerkvinner når det gjelder 

aborter. Studien konkluderer med at innvandrerstatus ser ut til å være en selvstendig faktor for 

økt abortrisiko. Innvandrerkvinnene kom fra alle verdensdeler og hadde således ikke en felles 

kultur, snarer tvert i mot så representerte de mange forskjellige kulturer. Økt risiko for abort 

er derfor ikke et resultat av kultur alene, men assosiert med lav utdanning, dårlig sosialt 

nettverk, fattigdom, arbeidsledighet og lav forståelse av helsevesenets organisering. Dette 

kommer også frem i en annen studie (Søderberg, Andersson, Janzon, Sjøberg, 1993) som tar 

for seg sammenhengen mellom sosioøkonomiske forhold og abortsøknader. 

Studiene fra Danmark bekrefter bildet som en helhetlig skandinavisk situasjon, hvor 

innvandrerkvinner er mer utsatt for å ta abort enn etniske skandinaviske kvinner. En dansk 

studie (Rasch et al., 2007) viser at årsakene til at kvinnene i undersøkelsen søker abort er; at 

kvinnen er alene, kvinnen er under 19 år, har to eller flere barn fra før, er uskikket, er student 

eller arbeidsledig. Dette viser at den sosioøkonomiske situasjonen betyr mye i forhold til om 

kvinnen velger abort. Dersom den sosioøkonomiske situasjonen er dårligere for 

innvandrerkvinnene så vil også denne gruppen ha en høyere abort risiko. 

En finsk kvalitativ studie (Degni, Suominen, Essén, El Ansari, Vehviläinen-Julkunen, 2011) 

har tatt for seg finsk helsepersonells møte med somaliske kvinner i Finland. Studien ønsket å 

undersøke hvordan kommunikasjonen mellom finsk helsepersonell og somaliske kvinner 

forgikk i samband med reproduktiv helse. Det ble brukt en blanding av fokusgrupper og 

dybdeintervju med 10 gynekologer og 15 sykepleiere/jordmødre. Resultatene fra denne 

undersøkelsen viser at språkbarrierer eksisterer og i kombinasjon med ulike kulturer kan være 

et vesentlig hinder for å nå frem med informasjon om familieplanlegging. 
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”The complexity is increased even more when the provider and the patient speak different 

languages, share different value systems, and are from different cultural backgrounds.”(s. 12) 

Videre sier studien at kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell var relativt dårlig 

(rather poor). Helsepersonellet hadde liten kunnskap om innvandrerkvinnenes kultur og følte 

frustrasjon over kvinnenes holdninger til mannlige leger. Jordmødrene klarte derimot å få en 

noe mer uttrykksfull kommunikasjon med kvinnene. Bruk av tolk er ikke helt uproblematisk, 

og studien sier at spesielt ved bruk av tolk som ikke har kunnskap om medisinske utrykk, er 

det rom for misforståelser. I sin anbefaling sier studien at utarbeidelse av et treningsopplegg, 

med tilførsel av kulturell/religion kunnskap og forståelse vil kunne bidra til bedre 

kommunikasjon. Videre så pekes det på at det bør brukes medisinsk trenede tolker og settes 

av mer tid til konsultasjonen.  

Nordiske studier gir et sammenfallende resultat ved at innvandrerkvinner er overrepresentert i 

antall aborter. De kvantitative data er relativt entydige, men selv om det er pekt på en rekke 

mulige årsaker til dette, har jeg ikke lykkes å finne øvrig kvalitativ forskning som forklarer 

sammenhengene ytterligere. 

3.4 Teoretiske begreper 

En forebygging av uønskede svangerskap innebærer at en kvinne må gjøres i stand til å treffe 

de rette beslutninger for ikke å bli gravid. Dette betyr primært bruk av prevensjon i en eller 

annen form. Et likeverdig helsetilbud betyr ikke bare at det finnes, men at resultatene av 

bruken av dette er likt for alle kvinner. Health literacy er et begrep som beskriver hvilke 

elementer som påvirker det helsemessige utfall. Videre så er Empowerment et viktig begrep 

som en faktor for igangsetting av positive prosesser for å nå en høyere grad av health literacy 

og derved opprettholde en god helse. Dette må gjøres med en kultursensitiv atferd. 

3.4.1 Health literacy 

I dagens samfunn tilbys tilgang til nærmest ubegrensede mengder informasjon gjennom ulike 

medier. For å nyttiggjøre seg informasjonen er det en forutsetning å finne informasjonen, 

tilegne seg meningen og anvende kunnskapen operativt. Health literacy (HL) er et begrep som 

fanger mye av dette i seg og kan brukes som en referanseramme i forhold til et likeverdig 
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helsetilbud. Sverre Pettersen har oversatt begrepet ”Health Literacy” til helsefremmende 

allmenndannelse (Pettersen, 2009). Han skriver (s. 92) at ”Health Literacy er et relativt nytt 

begrep innen mange nasjoners folkehelsearbeid, inkludert Norge”, her henviser han blant 

annet til Nutbeam (2000).  

Det finnes ulike varianter av definisjoner på hva HL innebærer og jeg har i denne oppgaven 

valgt følgende (Nutbeam, 1998, s. 357):   

”Health literacy represents the, cognitive and social skills which determine the 

motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use information 

in ways which promote and maintain good health”. 

Denne definisjonen er også basis for definisjonen som blir brukt av Kwan, Frankish & 

Rootman (2006) som benyttes av WHO:  

” The degree to which people are able to access, understand, appraise and 

communicate information to engage with the demands of different health contexts in 

order to promote and maintain good health across the life-course”. 
 

HL har i økende grad fått oppmerksomhet og inngår som ett element i en total helse-og 

livssituasjon. Undersøkelser gjort i USA viser at mennesker med lav HL har mindre forståelse 

for deres egen helse (Williams, Baker, Parker & Nurss, 1998), de har dårligere helse 

(Rothman, Malone, Bryant, DeWalt & Pignone, 2002) og høyere dødelighet (Baker et al., 

2007) enn personer med tilstrekkelig HL.  

Dette faktum viser at HL fortjener å bli tatt på alvor, ikke bare i statistikkføring, men også ute 

i den operative virksomheten. HL lever ikke som et selvstendig fenomen, men blir påvirket av 

og innvirker på ulike andre områder som er vesentlig for helse og livskvalitet.  

Det eksistere en rekke faktorer som påvirker HL og det berører flere områder. Basis i HL er 

literacy og den vil påvirkes av andre faktorer som enten er personlige eller eksterne (Kwan, 

Frankish & Rootman, 2006, s. 81). 

Literacy: Handler om lese- og skriveferdigheter. Literacy representerer en livslang 

intellektuell prosess som i økende grad skaper en mening fra det skrevne eller uttalte. 

Nøkkelen til all literacy er leseutvikling som starter med evnen til å forstå det uttalte ord og 
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dekode skrevne ord og kulminerer i en dypere forståelse av tekst. UNESCO (2004, s. 13) 

definerer Literacy som: 

"the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using 

printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a 

continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their 

knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider 

society." 

Eksterne faktorer: En person blir påvirket av et uttall eksterne faktorer, men noen av de 

viktigste er utdanningssystem, sosial status, helsesystem, fysisk miljø og 

arbeidsledighet/forhold (Kwan, Frankish & Rootman, 2006). En person kan i ulik grad 

påvirke de eksterne faktorer og er ofte prisgitt de rammebetingelser som eksisterer. 

Eksempelvis vil kompetanse og egenskapene til helsepersonell og helsevesenet være gitt og 

kan i liten grad påvirkes av den enkelte. Andre eksempler kan være fysisk tilgjengelighet, 

helsepersonells kommunikasjonsevner, pasientens mulighet for “egenopplysning”.  

Personlige faktorer: Alle mennesker er forskjellige og innehar ulikheter på blant annet; 

evner, kunnskap, motivasjon, atferd, livserfaring, fysisk og psykisk status. I praksis kan dette 

gi seg utslag i  evnen til å samle inn og få oversikt over helseinformasjon, å kunne snakke og 

dele personlig informasjon om helsehistorie og symptomer, kunne følge opp svar med nye 

spørsmål (Kwan, Frankish & Rootman, 2006). Videre vil personens kunnskap om helse og 

medisinsk terminologi, samt helsesystemets organisering ha en betydning. Alle former for 

uførhet som sensoriske, kommunikative og kognitive kan også virke inn på HL. 

Nivå på literacy kombinert med påvirkning av ulike personlige og eksterne faktorer vil danne 

grad av HL. For at vi skal kunne si at vi har en likeverdig helsetjeneste, er vi avhengig av å 

skape en mest mulig lik HL i befolkningen. Fraværet av dette vil måtte kompenseres av 

spesialtiltak for å unngå ulikheter i resultat. 

Likeverdige helsetjenester og prinsippene for verdien kan diskuteres som (Mooney, 1983). 

 

1.     Lik tilgjengelighet til helsetjeneste  

2.     Lik mulighet for utnyttelse av helsetjenesten  

3.     Like resultater  
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Ad 1. Lik tilgang til helsetjenesten  - Tilgang til helsetjenesten består av retten til å bruke 

helsetjenesten og adgang til disse helsetjenestene, inkludert hvor enkelt de kan lokaliseres og 

hvor mange hindre pasienten erfarer.  

Ad 2. Lik mulighet for benyttelse av helsetjenesten – Benyttelsesgraden av helsetjenesten er 

forbundet med både sosiodemografiske forhold som kjønn, alder og status (Søderberg et al., 

1993). Videre så er utnyttelsen avhengig av tilgjengelighet og individets helsetilstand 

Ulikheter kan oppdages ved under- eller overforbruk av kontaktpunkt ved enkelte 

helsesystemer.  

Ad 3. Like resultater – Utfall målt i morbiditet eller mortalitet i en gitt populasjon 

HL har fått en betydelig økning i oppmerksomhet siden 1990-tallet, spesielt i USA, fordi en 

rekke studier har gitt klare sammenhenger mellom lav HL og uønskede helsemessige effekter.  

En engelsk studie (von Wagner, Knight, Steptoe & Wardle, 2007) viser at lav HL henger 

sammen med dårlige helsemessige resultater og for hvert steg man flytter HL i positiv retning, 

ser man en tendens til et økt engasjement for en sunnere livsstil, med økt inntak av frukt og 

ikke røykere. Forfatterne konkluderte med: 

“…low levels of health literacy often mean that a person is unable to manage their 

own health effectively, access health services effectively, and understand the 

information available to them and thus make informed healthy decisions” and that 

“…improving the health literacy of those with the worst health outcomes is an 

important tool in reducing health inequalities”. (sitert av Kanj & Mitic, 2009) 

HL har en betydning både i forhold til kronisk syke og mortalitet. Baker et al. (2007) fant en 

klar korrelasjon mellom utilstrekkelig HL, målt ved flytende lesning, og økt dødelighetsrate. 

De fleste andre studier måler mindre dramatiske parametre enn mortalitet, men felles for 

mange studier er at grad av HL har en gitt påvirkning på de helsemessige forholdene for et 

menneske på individuelt nivå, og at det har en kostnadsmessig side og innebærer ikke minst et 

etisk perspektiv for samfunnet. 
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3.4.2 Empowerment 

Empowerment er en viktig katalysator for å bedre en persons HL. Begrepet blir brukt i mange 

sammenhenger; både i formelle og uformelle fora, i relasjon til individ og grupper, i 

næringslivet og det offentlige og innenfor flere forskjellige fagfelt. Begrepet gir positive 

assosiasjoner med innhold som styrke, makt og kraft.  ”Power is the ability to access and 

influence control over resources to improve deleterious environmental conditions”(Chadiha, 

2004, s. 97) 

Det eksisterer ulike definisjoner på begrepet, men Talseth & Hoel (2000) har definert 

empowerment som: 

” den prosessen som er nødvendig for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å 

bli kjent med egne problemer, og erverve seg nødvendige ressurser for å kunne 

håndtere hverdagen.” 

Det ligger i uttrykkets natur at det finnes et element av styrking og kan sees på som en prosess 

hvor mennesker skaffer seg en bedre kontroll over beslutninger som påvirker et resultat. I en 

helsemessig forstand kan vi illustrere dette ved å bruke Kanj & Mitic (2009, s. 4) sin 

betraktning på health literacy gjennom empowerment: 

“Strengthening active citizenship for health by bringing together a commitment to 

citizenship with health promotion and prevention efforts and involving individuals in: 

understanding their rights as patients and their ability to navigate through the health 

care system; acting as an informed consumers about the health risks of products and 

services and about options in health care providers, and acting individually or 

collectively to improve health through the political system through voting, advocacy or 

membership of social movements.” 

Empowerment  er blitt koblet mot 1960-tallets parole ”Power to the people”, og senere brukt 

som betegnelse for hjelp til selvhjelp (Askheim & Starrin, 2007, s. 14). Forutsetning for å 

skape empowerment er at det er felleskap i omgivelsene med trygghet, tillitt og gode 

relasjoner (s.17):  

”Den gode og trygge fellesskapsfølelsen skaper emosjonell energi, og uten den blir det 

ikke meningsfullt å snakke om empowerment”. 
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Askheim & Starrin sier videre at empowerment er et bærende begrep i diskusjonene om nye 

strategier for prevensjon og intervensjon på områder som folkehelse og sosialt arbeid (s. 14). 

Begrepet empowerment er diskutert og kritisert ut i fra erfaringer om at  økt kompetanse og 

bevisstgjøring gjør at du blir mer klar over egen sitasjon og hva du vil oppnå i livet, men  at 

det ikke dermed er sagt at du har mulighet til å endre din livssituasjon.                                                        

Den amerikanske kvinnebevegelsen viser til eksempler på dette. Becker (sitert av Rønning, 

2007, s. 42) konkluderer med: 

”At psykoterapeuter forsøker å tilføye sine klienter ”empower” kan godt hjelpe 

kvinner å oppleve en økt følelse av kontroll mens kvinnene fremdeles sitter fast i en 

undertrykkende sosial kontekst.” 

WHO (World Health Organization, 2009) legger mye vekt på begrepet ”community 

empowerment”. Dette forklares med at  empowerment inkluderer personer både i et mikro- og 

makro nivå. Samtidig som individet gis mulighet til å bedre sin situasjon, blir styrking av 

situasjonen trukket videre til å omfatte større grupper og strukturelle tiltak på samfunnsnivå.  

WHO beskriver at community empowerment inkluderer individet, organisasjoner/grupper og 

sosiale og politiske handlinger. Community empowerment er derfor både et individuelt og et 

gruppefenomen. 

Dette er i tråd med Perkins og Zimmermann (1995, s. 571) som sier; 

“…participation with others to achieve goals, efforts to gain access to recourses, and 

some critical understandings of the socio-political environment are basic components 

of the construct.” 

3.4.3 Kultursensitivitet 

I oppgaven bruker jeg definisjonen til Stafford et al. (1997); 

“Cultural sensitivity means being aware that cultural differences and similarities 

exists and have an effect on values, learning and behaviour.” 

Innvandrere kommer fra hele verden og bringer med seg religiøse og kulturelle skikker som er 

ulik vår egen. Møtet mellom innvandrerkvinner og helsepersonell er ofte et møte mellom to 
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individer med forskjellig bakgrunn i kultur, religion og sosiale normer. Innvandrerkvinner fra 

den ikke-vestlige verden har hatt en oppvekst og livsførsel som er helt eller delvis annerledes 

enn den norske befolkningen.  

Vi er alle kulturbærere og Magelssen (2008, s.15) definerer det slik: 

” Med kultur forstår vi de kunnskaper, verdier og handlingsmønstre mennesker 

tilegner seg som medlemmer av et samfunn”. 

I dette sier hun at kultur omfatter både en kognitiv, en affektiv og en psykomotorisk 

dimensjon, med andre ord handler kultur om å tenke, føle og handle. Magelssen (2008) ser 

likhetene i vår kultur i stedet for bare å se forskjellene. 

 ”I våre korte møter med ”de andre” er verken de eller vi innstilt på å dele raust av 

våre tanker og føleleser. Dermed blir det opp til partene å tolke hverandre, og denne 

tolkningen skjer ut i fra den enkeltes egen bakgrunn og ut fra det den enkelte har sett”. 

Dette kan føre til at vi prøver å tolke den andre ut fra vårt eget ståsted som oftest medfører at 

vi ser ulikhetene. ” Å kommunisere betyr «å gjøre felles»” skriver Torunn Arntsen Sørheim i 

1995 i boka ”Når kan vi reise til  Frambu igjen?” (sitert av Magelssen, 2008, s. 17). Med 

dette antyder Sørheim at i en tverrkulturell kommunikasjonsprosess blir det primære å 

fokusere på det vi tross alt har felles, uten dermed å neglisjere at det foreligger forskjeller 

(Viken & Magelssen, 2010, s. 72). Ut i fra at vi er vokst opp i ulike kulturer vil det være 

større eller mindre forskjeller i tanker, følelser og handling. Mange innvandrerkvinner har 

ingen forutsetning for å forberede seg på vanskelighetene ved å leve i et nytt samfunn og ny 

kultur.  

” For many life outside the security of the home becomes a series of exhausting 

compromises and adjustments, many of them touching peoples deepest feelings and 

undermining their confidence. The personal and social skills that worked in their own 

culture may no longer be effective.” (Schott & Henley, 1996, s. 23)  

Det er i denne forbindelse Magelssen (2008, s. 16) trekker frem begrepet sensitivitet. ” Å 

bruke sin sensitivitet vil si å bruke både sin affektive og sin kognitive dimensjon – både våre 

føleleser og vår fornuft”. Dette fører til at vi må tilegne oss egenskaper med ikke bare å 

registrere det som blir sagt, men også søke å få klarhet i intensjonene bak ordene.  Denne 
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kommunikasjonen stiller krav til alle involverte parter, det være seg helsearbeidere, pasienter 

eller pårørende.  

”Forståelsekløften er stor mellom lege og pasient ” sier Brunvatne (2006, s. 45) og bekrefter 

det Magelssen (2008) beskriver, ved å si: ” Pasientens forståelse får vi lettest vite om ved å 

møte ham med så mye interesse at han vil fortelle oss om den.” Hun legger også vekt på at det 

er store forskjeller mellom innvandrerkvinner innbyrdes med hensyn til sykdomsoppfatning, 

avhengig av utdanningsnivå og om de kommer fra by eller landsby. Utdanningsnivået er langt 

mer avgjørende enn hvilket land personen kommer fra. 

Opplevelse av helse og sykdom vil variere mellom ulike kulturer. Lege og antropolog Cecil 

G. Helman (sitert  av Viken &Magelssen, 2010, s 62-63) hevder at:  

”Medisinsk antropologi fokuserer på hvordan folk med ulik kulturell bakgrunn og 

sosial tilhørighet forklarer årsakene til dårlig helse, hva slags behandling de tror på, 

og hvem de søker hjelp hos når de blir syke. Det omfatter også studiet av 

sammenhenger mellom hva folk tror på og praktiserer, og hva dette fører til av 

biologiske, psykologiske og sosiale endringer i den menneskelige organismen, både 

for helse og sykdom.” 

Innvandrerkvinner som kommer til Norge går ofte fra en språklig situasjon hvor de forsto og 

ble forstått i hjemlandet til at de ikke forstår og ikke blir forstått. Dette får en rekke 

konsekvenser i dagliglivet fordi språket er essensielt i de fleste sammenhenger. Viken & 

Magelssen (2010, s. 74) sier om språket at: 

”Det har en informativ funksjon ved at det formidler et budskap. En bruksanvisning 

kan være et eksempel. Språkets ekspressive funksjon bruker vi for å få uttrykt oss. Vi 

roper for eksempel «au!» når vi slår oss. Språket har også en appellativ funksjon ved 

at vi kan påvirke andre til å gjøre noe. I tillegg har språket en estetisk funksjon. 

Veltalenhet er et eksempel på dette. Veltalenhet gir prestisje i de fleste samfunn. 

Språket brukt i kunstnerisk sammenheng, som for eksempel i poesi, er et annet 

eksempel på den estetiske funksjonen. Til slutt har språket også en sosial funksjon.” 
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4 Metode 

4.1 Design 

Kvalitative metoder er forskningsstrategier som egner seg for beskrivelse og analyse av 

karaktertrekk og egenskaper eller kvaliteter ved de fenomener som skal studeres (Malterud, 

2003, s. 31).  

For å belyse forskningsspørsmålet helhetlig, har jeg valgt en kvalitativ tilnærming med bruk 

av kvalitative metoder. Et mindre innslag av kvantitative data er tatt med for å supplere den 

kvalitative datainnsamling.  

Dette vil jeg gjøre innenfor rammene av ”grounded theory” (GT) også kalt den komparative 

modellen. GT dreier seg om å skape, formulere eller oppdage ”bakenforliggende” teori og om 

å verifisere en teori (Olson,  & Sörensen, 2003, s. 114) og følgende metafor presentert av 

Herbert Blumer (1978) er karakteristisk, ”The empirical social world consists of on-going 

group life and one has to get close to this life to now what is going on in it”.  

Metodevalget består av kvalitative undersøkelser med kvantitativ supplering for å belyse 

forskningsspørsmålet.  

Det ble utarbeidet en intervjuguide for helsepersonell og en intervjuguide for representanter 

for innvandrerkvinner.  

4.1.1 Kvalitative undersøkelser 

De innsamlede dataene baserer seg på semistrukturerte intervjuer og ett dybdeintervju som ble 

foretatt høsten 2011.  

Den kvalitative datainnsamlingen består av følgende tre deler: 

Del 1  Semistrukturert intervju med helsepersonell 

Del 2  Semistrukturert intervju med innvandrerrepresentanter 

Del 3  Dybdeintervju med fastlege ansatt på helsestasjon for flyktninger.  
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Resultatene fra datainnsamlingen er presentert i ett kapittel med Del 1 og 3 og ett kapittel med 

Del 2. 

Intervjuene ble foretatt innenfor en tidsperiode på to uker.  

4.1.2 Kvantitative undersøkelser 

Den kvantitative suppleringen består av analyse av registerdata. 

Kvantitative registerdata brukes som supplement til kvalitative data ved triangulering. Den 

kvantitative delen baserer seg på registerdata fra prosjekt FAFUS. Dataene er anonymisert og 

inkluderes i studien. Data som benyttes er innhentet i tidsperioden okt 2010 til okt 2011. 

Data som ble ekstrahert av journalene skjedde i henhold til godkjenning av REK . Oslo 

Universitetssykehusets personvernombud har godkjent metoden og datautdrag.  

4.2 Utvalg og datainnsamling 

4.2.1 Semistrukturert intervju med helsepersonell 

Premissene for utvalget av helsepersonell ble gjort strategisk av forskeren ut i fra profesjoner 

som møter innvandrerkvinner regulært og således har en god erfaring og er gode kilder for å 

belyse oppgavens forskningsspørsmål. Utvalget er strategisk og ikke representativt og har 

dermed en utvalgsskjevhet (bias).  

Det er vektlagt å få en variasjonsbredde blant de utvalgte fastleger med kjønn, alder, erfaring 

og praksisområde. Variasjonsbredden ble også ivaretatt blant jordmødre. Det strategiske 

utvalget består av demografiske forskjeller, men selv om bakgrunn er forskjellig vil ikke 

undersøkelsen være representativt overførbart til populasjonen. 

Legene er utvalgt etter snøballmetoden. (Patton 2002, s. 237) 

Jordmødre ble rekruttert ved direkte kontakt på deres arbeidsplass.  

Utvalget som ble intervjuet besto av fire fastleger og tre jordmødre i Oslo-området. Gruppen 

av fastleger besto av tre menn og en kvinne i alder fra 40-60 år. En lege var født i Polen og en 
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lege var født av innvandrerforeldre fra Iran. En av legene hadde praksis fra ikke-vestlig land. 

Gruppen av jordmødre besto av kvinner i alder 30-60 år. Intervjuet hadde en varighet på 

mellom 45 og 60 minutter. Alle intervjuer ble gjennomført på respektive informants 

arbeidsplass. Alle informantene har samtykket i å delta i studien. 

4.2.2 Semistrukturert intervju med innvandrer representanter 

Gruppen som ble intervjuet besto av tre innvandrerrepresentanter som innehar ledende 

funksjoner i innvandrermiljøene og som betegnes som både nøkkelpersoner og 

kulturmediatorer. Disse beskriver Patton (2002) som følgende: ” Key informants are people 

who are particularly knowledgeable about the inquiry setting and articulate about their 

knowledge-people whose insights can prove particularly useful in helping an observer 

understand what is happening and why” (s. 321).  

Alle informantene er født utenfor Norge , men vel integrert i Norge. 

Innvandrerrepresentantene er selektert i forhold til deres ledelsesfunksjon og etniske bakgrunn 

samt fra den offisielle listen fra Oslo Kommunes Innvandrerråd. Alle personer som ble 

intervjuet er bosatt i Oslo og har opprinnelse fra henholdsvis Pakistan, Somalia og Eritrea. 

Disse er strategisk valgt basert på at de representerer de to landene med størst andel av 

kvinnelige innvandrere fra Afrika og den Pakistanske populasjonen som den største 

gruppering av innvandrere. (Statistisk sentralbyrå, 2011b). 

Til tross for mulig utvalgsskjevhet ble intervjuene gjennomført med nøkkelinformanter, da 

informasjonsbredden og ikke representativitet sto i fokus.  

Innvandrerrepresentantene var kvinner i alder 40-60 år, med over 20 års botid i Norge. 

Intervjuet varte i 50-60 minutter og to intervjuer fant sted på arbeidsplass og ett intervju 

hjemme hos informanten. Alle informantene har samtykket i å delta i studien. 

4.2.3 Dybdeintervju med fastlege ved Helsesenter for flyktninger  

Denne delen av datainnsamlingen ble gjennomført som et dybdeintervju med kvinnelig lege 

over 60 år. Vedkommende har jobbet med innvandrerhelse og ledet helsesenter for 

flyktninger og asylsøkere. Legen har jobbet både i inn – og utlandet med problematikken og 

innehar derfor en verdifull dybdeinnsikt i forskningsspørsmålet. 
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Intervjuet er basert på en samtale på ca 6 timers varighet og selve intervjuet ble gjennomført 

på 60 min hjemme hos informanten. Informanten har samtykket i å delta i studien. 

4.2.4 Litteratursøk 

Søk av relevante studier ble gjennomført i følgende databaser: 

Medline (Ovid): søkeordene ”induced abortion/immigration”, “induced abortion/ethnicity” 
and ”induced abortion/ risk factors”. Søket ga 115 treff .  

SweMed+: søkeordene ”induced abortion/immigration”, “induced abortion/ethnicity” and 
”induced abortion/ risk factors”. Søket ga 5 treff . 

Andre artikler er funnet i referanseliste blant disse 120 treffene. Studiesøket er vedlagt 
oppgaven. 

4.3 Analyse 

4.3.1 Fremstilling av kvalitative data 

Data fra de semistrukturerte intervjuene med helsepersonell og innvandrerrepresentanter ble 

nedtegnet som håndskrevne notater underveis i intervjuene. Etter en ordrett nedtegnelse 

(Patton, 2002, s. 381) ble validiteten styrket gjennom en verifisering (member-check) av 

informanten for å hindre potensielle bias (predisposisjon) og for å vurdere konsistensen av 

informasjonen i intervjuet.  

Dataene fra de semistrukturerte intervjuene ble validert gjennom en  ”forsker-check” (Teddlie 

& Tashakkori, 2009, s. 75; Patton, 2002, s. 381) kort tid etter alle intervjuene med veilederen, 

Ursula Goth. Denne ble gjennomført ved at intervjunotatene ble brukt til å lage en analyse 

som så ble sammenlignet og diskutert for konsistens. Deretter ble dataene gruppert og kodet 

for å se etter mønster og forståelse av det informantene hadde sagt.  

Dataene fra dybdeintervju ble tatt opp elektronisk og transkribert. Intervjuet ble validert og 

analysert etter samme metode som de semistrukturerte intervjuene. 

Jeg valgte å ta opp dybdeintervjuet elektronisk på grunn av varigheten på intervjuet, samt at 

det var liten fare for at vedkommende ville la seg distrahere av dette. Jeg resonerte meg frem 

til at denne faktoren kunne spille en større rolle ved de øvrige intervjuene. Den korte tiden 
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tilgjengelig kan medføre at informanten ikke venner seg raskt til å ha en diktafon foran seg og 

derfor at bredden av informasjonen ikke kommer frem. De semistrukturerte intervjuene var 

også mer fastlagt i form, og behovet for elektronisk opptak ikke tilstede i samme grad. 

Triangulering 

I analysen av den kvalitative delen ble data triangulert  (Patton, 2002, s. 247).  

Triangulering bidrar til å styrke studien ved å kombinere metoder (Braveman & Gruskin, 

2003). Denzin (sitert av Patton, 2002, s. 247) har identifisert fire grunnleggende typer 

triangulering; (1) Data triangulation, (2) Investigator triangulation, (3) Theory triangulation 

og (4) Methodological triangulation. Av disse gjør jeg bruk av theory triangulation 

(kildetriangulering). 

Kildetriangulering innebærer at forskeren snakker med informanter som befinner seg i ulike 

posisjoner i forhold til forskningsspørsmålet (Patton, 2002, s. 247). Dette medfører at jeg kan 

kryss sjekke innholdet i informasjon ut i fra tilbyder/bruker perspektiv. I denne oppgaven vil 

således trianguleringen bestå av de ulike perspektivene som eksisterer mellom fastlege og 

jordmor, mellom helsepersonell og innvandrer representanter og mellom begge disse 

gruppene og lege som er dybdeintervjuet. Uttalelser fra sistnevnte egner seg spesielt godt med 

hensyn til triangulering på grunn av vedkommendes kompetanse på kultursensitivitet. 

4.3.2 Kvantitative data  

Prosjekt FAFUS har gjennomført konsultasjoner med 324 innvandrerkvinner. 294 

innvandrerkvinner er inkludert i studien, mens øvrige kvinner er utelatt på grunn av 

manglende opplysninger. 80 innvandrerkvinner har flere enn en konsultasjon. 

4.3.3 Generalisering 

Jeg har søkt å styrke validiteten i denne studien gjennom å bruke nøkkelpersonell som innehar 

kunnskap som er relevant for å gi gyldige svar forskningsspørsmålet. Nøkkelpersoner er 

behjelpelige med å få innsikt og forståelse som vi ellers ikke ville oppnådd, men samtidig er 

det data som mottas som perspektiver og trenger ikke være sannheter.  Patton (2002, s. 321) 

sier:  
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”The danger in cultivating and using key informant is that the researcher comes to 

rely on them too much and loses sight of the fact that their perspectives are 

necessarily limited, selective and biased” 

Informantene er valgt ut i fra bestemte kriterier for å øke verdien av overførbarhet. I tillegg til 

å velge ut nøkkelpersoner fra innvandrerpopulasjonen, er alle helsepersonell valgt ut på 

bakgrunn av regelmessig kontakt med innvandrere i jobbsammenheng og fra ulike enheter i 

helsevesenet. 

De kvalitative dataene som ble innsamlet tillater ikke en vitenskapelig generalisering, men vil 

være relevant i forhold til diskusjon av temaet.  

4.3.4 Forskerens posisjon 

Jeg har gjennom min erfaring fra jordmortjenesten ved OUS, Ullevål og Prosjekt FAFUS 

ervervet meg kunnskap om innvandrerkvinnenes utfordringer. Dette har gitt meg en innsikt i 

problemstillinger som kvinnene står overfor, men samtidig er mitt møte med kvinnene basert 

på at jeg har innehatt en profesjonell posisjon i en spesiell situasjon. Enten i forbindelse med 

fødsler eller i forbindelse med familieplanlegging. Dette medfører en gitt risiko for 

predisposisjoner og kan ha farget min metode før og under undersøkelsen. Jeg vil allikevel 

understreke at dette er en fare jeg har vært observant på underveis under studien. Mine 

tidligere erfaringer med innvandrerkvinner er før og under studien supplert med betydelige 

mengder litteratur som har tilført meg komplementær og subsidiær kunnskap. Til tross for 

faren for predisposisjoner, mener jeg resultatene fra studien kan bidra til en økt forståelse i 

forhold til forskningsspørsmålet. 

4.3.5 Etikk 

Studien har fått godkjent uttak av anonymisert data fra prosjekt FAFUS gjennom 

Personvernombud for Oslo universitetssykehus (Saksnr. 2011/18490). Studien er godkjent av 

REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) (Vedtaksbrev 

2011/1966). Bruk av data fra dybdeintervju er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelige 

datatjeneste (NSD). 
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5 Resultater 

5.1 Innledning 

Metodevalget som ble gjort for å belyse oppgavens forskningsspørsmål medfører at det er 

naturlig å presentere resultatene i to deler. Den første delen omhandler resultater fra intervjuer 

med informanter blant helsepersonell med spesifikk intervjuguide som grunnlag. 

Helsepersonell omfatter i denne sammenheng fastleger og jordmødre. Videre vil resultater fra 

dybdeintervju med fastlege bli beskrevet i denne delen. Del nummer to beskriver resultater fra 

informanter som representerer innvandrerkvinner og del tre belyser statistisk materiale fra 

registerdata FAFUS. 

5.2 Fastleger og jordmødre 

Resultatene fra intervjuene er basert på informasjon fra informantene fremkommet gjennom 

intervjuguide for helsepersonell. 

5.2.1 Hvem er innvandrerkvinnen? 

I arbeidet med å undersøke hvordan man skal unngå uønskede svangerskap og abort blant 

innvandrerkvinner, er det viktig å ha en god forståelse for hva helsepersonellets oppfatning av 

denne gruppen innebærer. Det var derfor naturlig å starte intervjuene med spørsmål om hva 

informantene mener kjennetegner innvandrerkvinner. 

Det var i liten grad sprikende oppfatning blant informantene på dette spørsmålet. Gruppen 

beskrives i et geografisk, kulturelt og kunnskapsmessig perspektiv. De kommer fra ikke-

vestlige land som land i Afrika, Midt-Østen, Asia og Sør-Amerika. De har en avvikende 

kultur fra norsk kultur og de har flyttet til Norge i voksen alder. Kvinnene har generelt lav 

utdanning og ofte dårlige norskkunnskaper. Videre så pekes det på at de har lite 

forståelse/kunnskap om egen kropp og det norske helsesystemet. De har ofte sammensatte 

lidelser og vanskelig å diagnostisere. Følgende utsagn fra en jordmor representerer i stor grad 

svarene fra samtlige informanter; 
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”Innvandrerkvinner har dårlig språkkunnskap, lite sosialisert, få ressurser, 

undertrykt, isolert, ikke i jobb, holder seg mye inne og holder seg mye sammen med 

sine landsmenn.” 

De representerer til dels svært ulike kulturer med lav helsekunnskap. Denne oppfatningen kan 

illustreres med: 

 ”Jeg har møtt kvinner som ikke hadde kunnskap om hvordan man blir gravid.” 

Videre så gjør flere av informantene en distinkt forskjell mellom innvandrerkvinner som er 

vel integrert med gode språkkunnskaper og de som ikke er integrerte/behersker norsk. En 

informant sier: 

”Det er mange pakistanske kvinner som er integrert, som jeg ikke tenker på som en 

innvandrerkvinne.” 

Samtlige informanter beskriver innvandrerkvinnen med karakteristikker som medfører at de 

skiller seg fra etnisk norske kvinner. Fellesnevner for forskjellen synes å ligge i lav 

helsefremmende allmendannelse (health literacy), gjennom dårlig kunnskap om egen kropp, 

ulik atferd gjennom ulik kulturbakgrunn, dårlig språkkunnskap og lav kunnskap om 

helsesystemet ved beskrivelse av innvandrerkvinnen.  

5.2.2 Samhandling med innvandrerkvinner 

Svangerskap og abort handler i stor grad om familieplanlegging og for å skape en forståelse 

for hvordan denne planleggingen foregår, er det viktig å se på samhandlingen mellom de 

aktørene som er involvert. Dette vil i de aller fleste tilfeller bestå av den enkelte kvinne og de 

aktørene i helsevesenet hun kommer i kontakt med når det gjelder familieplanlegging. Jeg 

mener det derfor vil være av stor interesse å kjenne til hvordan fastleger og jordmødre 

opplever samhandling med innvandrerkvinner. Informantenes respons på spørsmålet om 

hvordan de opplever samhandling med innvandrerkvinner gir et entydig svar fra både 

fastleger og jordmødre, med noen mindre forskjeller basert på profesjonstilhørighet. 

Det fremheves at innvandrerkvinnene er en ressurskrevende pasientgruppe som gir store 

utfordringer i forhold til kommunikasjon og interaksjon, mellom lege/jordmor og pasient. En 

lege sier: 
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”Kvinnen kommer ofte med sammensatte problemer, med mange plager fra mange 

organssystemer. De forstår ikke innholdet i det jeg forklarer. Det er utmattende og 

tidkrevende for meg som lege.” 

Kommunikasjonen blir vanskeliggjort på grunn av manglende språkforståelse, samt at noen 

kvinner er tildekket, som medfører fravær av kroppsspråk.  På bakgrunn av kulturelle og 

normmessige forskjeller blir ikke samhandlingen optimal ved at kvinnene blant annet ikke 

ønsker å vise kroppen sin for menn. Representativt for gruppen er det en lege uttrykte: 

”De er ofte tilslørte og de vil ikke ta av klær. Jeg som mann får ikke lov til å 

undersøke pasienten. Jeg har opplevd at det kan ta år før jeg får lov til å håndhilse.” 

Informant fra dybdeintervju sier at den kulturelle bakgrunn ofte er så vidt forskjellig gir en del 

utfordringer, men gjør også samhandling spennende, interessant og lærerik. De gangene man 

lykkes i samhandlingen med innvandrerkvinnene er det svært givende og oppleves svært 

positivt. Samtidig sier informanten at møte med kvinnene er krevende og det lykkes ikke 

alltid å nå frem til den enkelte kvinne fordi man ikke orker nok.  

En annen faktor som påvirker interaksjonen mellom lege og pasient er holdninger og atferd til 

innvandrerkvinnens mann under konsultasjon. Ektefelle er ofte med under konsultasjoner og 

oppleves som en barriere av samtlige leger og jordmødre gjennom at mannen aktivt tolker 

situasjonen og fører ordet. 

”Mannen er tilstede og han tolker. Det viktigste klarer han ikke å formidle, tror ikke 

jeg får vite hva som eventuelt plager henne.” 

At mannen er med å styrer samtalen blir av de fleste oppfattet som en barriere i å få frem 

riktig informasjon og budskapet blir borte på veien. Dette fordi mannen ikke oversetter riktig 

eller kvinnen ikke fører en åpen samtale rundt temaet, påpeker flere av informantene. Flere 

påpeker at dette blir et problem spesielt der kvinnen ikke forstår språket, mens mannen helt 

eller delvis forstår det. Da blir det en toveis språkbarriere med fare for misforståelser og 

unyanserte meldinger på grunn av at informasjonen går gjennom en tredjeperson både til og 

fra lege/jordmor.  
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En lege sa: 

”Innvandrerkvinnene er den mest ressurskrevende pasientgruppen jeg møter. 

Hovedproblemet er språklige utfordringer, det er manglende felles forståelse og 

oppfatning. Hvordan man tolker ting og setter ting i sammenheng, spesielt kvinner, er 

forskjellige.” 

Videre så er det en felles oppfatning blant informantene om at denne problematikken ikke 

eksisterer i samme grad blant vestlig orienterte kvinner, eller kvinner blant 2. eller 3. 

generasjonsinnvandrerkvinner. Dette selv om det erfares at 2. generasjons kvinner kan slite 

mellom krav fra hjemmet og holdninger blant vestlige venninner. 

Felles for alle de mannlige legene er at de opplever store problemer med å undersøke 

innvandrerkvinner generelt og ved gynekologiske undersøkelser spesielt. Informantene sier at 

ved slike undersøkelser så brukes det en kvinnelig kollega eller henvisning til kvinnelig 

gynekolog. 

Innvandrerkvinnene kommer fra ulike steder i verden og representere forskjellige religioner. 

Flere informanter påpekte at noen av disse religionene er en barriere i samhandlingen mellom 

lege/jordmor og pasient. 

På grunn av de overnevnte barrierer og utfordringer i samhandlingen blir tidsaspektet i 

forhold til varigheten av konsultasjonen en faktor man må ta hensyn til. Alle, så nær som en, 

satte av standard konsultasjonstid for kvinnen. En lege mente at dette var tilstrekkelig og to 

leger sa at de opplevde at de gjerne skulle ha satt av mer tid, mens en lege satte av lenger tid 

blant annet på grunn av bruk av tolk. En lege sier: 

”Bruker 15 min. Kunne tenke meg mer tid. Bedre tid til god informasjon slik at de 

forstår og kan velge prevensjon. Ville brukt tid på å informere om at de burde bli mer 

selvstendige og ikke være så avhengige av mannen. At de selv skal bestemme over sin 

kropp.” 

Lavt utdanningsnivå er en annen utfordring i samhandling mellom lege og innvandrerkvinnen 

som informanten fra dybdeintervju peker på: 

”Man må starte på ”scratch” på alle ting, og selv om man tror man har startet veldig 

basalt, kommer det allikevel til misforståelser. Det er ikke bare et helsemessig 
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perspektiv som det skal informeres om, det er å forklare hva et apotek er, hvordan en 

resept fungerer og en rekke andre praktiske ting. Faktorer som du ikke trenger å 

bekymre deg over i forhold til norske kvinner.”  

Dette gjør konsultasjonene svært tidkrevende og ofte blir samtale om familieplanlegging en 

salderingspost. Alle jordmødrene satte av lengre tid enn legene og var samtidig mer tilfreds 

med tidsfaktoren. 

Mine resultater viser at informantene opplever at samhandlingen med innvandrerkvinnen 

innebærer langt flere utfordringer enn med etnisk norske kvinner. Disse utfordringene ligger 

på flere områder, men alle informantene peker på kommunikasjon, lavt utdanningsnivå og 

tilstedeværelse av innvandrerkvinnens mann som hindre i god samhandling. Resultatene tyder 

derfor på at disse faktorene sammen med elementer som religion og at lege er mann, er 

viktige områder som må håndteres på en annen måte enn det som er rutinemessig for etnisk 

norske kvinner, for å oppnå en bedre samhandling  

5.2.3 Prevensjon 

Et sentralt tema i forbindelse med familieplanlegging og uønskede aborter, er bruk av 

prevensjon. Således ønsket jeg å stille noen sentrale spørsmål til informantene om dette 

temaet for å avdekke innvandrerkvinners forhold til prevensjon og om det eksisterer ulikheter 

mellom etnisk norske og innvandrerkvinner.  

Prevensjonsveiledning er noe som tilligger fastlege og jordmors arbeidsinnhold. I forhold til 

dette sier samtlige leger at det på generell basis ikke er vanskelig å ta opp temaet, og 

samtalen/informasjon blir tilbudt alle kvinner uansett etnisk bakgrunn. Til tross for at 

prevensjon blir tatt opp som et tema, sier de fleste fastleger og jordmødre at de fleste 

kvinnene virker lite interessert. Om dette uttalte en lege: 

”Det er overraskende mange som ikke tar i mot tilbudet om prevensjon, sikkert av 

religiøse årsaker.” 

Den mest naturlige arena for å samtale om og gi informasjon om prevensjon finner vi på 6-

ukers kontrollen etter fødsel, som det som oftest er leger som gjennomfører. All annen 

tilegning av informasjon om prevensjon i voksen alder foregår som regel på eget initiativ. Det 

er derfor nærliggende å spørre informantene om det tilbudet som blir gitt på denne kontrollen.  
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Samtlige leger svarer at tilbud om prevensjonsveiledning er et rutinespørsmål ved 6-ukers 

kontrollen, men som tidligere nevnt er det en oppfatning hos samtlige informanter at de fleste 

kvinner virker tilsynelatende uinteressert og umotivert. En lege sa at hun er konsekvent på å 

dokumentere dette i journalen og en annen uttalte: 

”Kvinnen får informasjon om prevensjon, men veldig sjelden tar de opp temaet selv.”  

Flere sier at de føler informasjonen ikke når frem og blir forstått, dersom de i det hele tatt 

ønsker å ta opp temaet. En sier at man nærmest forutsetter at innvandrerkvinnene ikke ønsker 

prevensjon. En annen informant sier at det oppleves som det eksisterer en rolleforventning fra 

pasienten om at legen skal ta ansvar. Dette er sammenfallende med informanten fra 

dybdeintervju som sier det er svært sjeldent at innvandrerkvinnene selv bringer dette på banen 

og informanten mener at helsepersonellet må ta dette ansvaret alvorlig. En lege kommenterer 

prevensjonsveiledning som følger: 

”Selv om mor har fått 4-5 barn, får de gjerne flere selv om de slitne og deprimerte. 

Prevensjon vil de ikke snakke om.” 

Det er som oftest kvinner med mange barn som ikke ønsker flere som tar det opp, men ofte 

sitter det langt inne. De er ofte skeptiske, har hørt om negative forhold og ønsker ikke 

fremmedlegemer i kroppen (spiral). Videre peker denne informanten på en rekke forhold som 

har betydning for kvinnenes bruk av prevensjon som; redd for bivirkninger, ektefellen eller 

svigermor ønsker flere barn, det er syndig og for mange er det tabubelagt å snakke om dette.  

”Det er vanskelig å snakke om p-piller og spiral når svigermor sier det er som 

narkotika!” 

På spørsmålet om minoritetskvinner tar opp temaet prevensjon på lik linje med etnisk norske 

var svaret entydig nei blant samtlige informanter. Det blir derfor svært viktig at helsepersonell 

er i stand til å formidle familieplanlegging og prevensjonsveiledning på en god måte for å 

hindre aborter. Flere informanter sier de opplever problemer med å bli forstått og er usikre på 

om innvandrerkvinnen har forstått informasjonen. En jordmor peker på problemet ved: 

”Vi kan informere om ting som er naturlig for oss, men som kvinnene faktisk ikke 

forstår. Jeg prøver å forstå, men jeg klarer ikke å sette meg inn i hvordan de tenker.” 
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Når det gjelder jordmødrene i undersøkelsen så sier de at det ikke blir gitt 

prevensjonsinformasjon til kvinnene etter fødsel og at dette overlates til barselavdeling og 6-

ukers kontrollen. Det påpekes at helsestasjonene har kodeskjema for veiledning om 

prevensjon ved svangerskapskontroll, men at dette ikke regelmessig blir tatt i bruk og at 

prevensjon oppleves som et forsømt område. Det påpekes av informantene at dette kan ha 

bæring på at i graviditeten er de ikke motiverte til å snakke om prevensjon da de er mer 

interessert i svangerskapet og fødsel, samt dårlige rutiner ved helsestasjonen. 

Mange innvandrerkvinner går bare til jordmor under svangerskapet fordi de der kun møter 

kvinner. Flere informanter opplever en religiøs barriere med å informere om prevensjon som;              

”det er forhåndsbestemt hvor mange barn hun får” og ”gud bestemmer”. 

Informant fra dybdeintervju sier at fordi de språklige og kunnskapsmessige barrierene er 

tilstede, så er det tidsfaktoren som bestemmer om dette blir et tema eller ikke under 

konsultasjonen. Dette blir derfor ofte en salderingspost, fordi det ikke er tidskritisk, til fordel 

for andre emner de har oppsøkt legen for. 

For å unngå uønskede svangerskap blir det viktig for innvandrerkvinnene å ha god kunnskap 

om prevensjon. Resultatet fra undersøkelsen viser at innvandrerkvinnene selv ikke tar opp 

temaet prevensjon og ansvaret for dette blir lagt på helsepersonellet. Videre så visere 

undersøkelsen at det er ulike årsaker til at innvandrerkvinnene ikke tar opp temaet. Det blir 

nevnt religiøse/kulturelle årsaker, at mannens tilstedeværelse kan være et hinder, men ikke 

minst at kunnskapsnivået er lavt. Det siste elementet er interessant fordi det setter premissene 

for hvordan informasjonen skal overbringes. Dersom en kvinne skal ta opp 

prevensjonsveiledning med lege/jordmor, så må hun også ha minimum av grunnkunnskap for 

i det hele tatt kunne stille et spørsmål. Resultatene fra undersøkelsen viser at så ikke alltid er 

tilfelle. 
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5.2.4 Helsevesenets tilgjengelighet 

For å kunne være bevisst i familieplanlegging handler det om å være kompetent og inneha 

informasjon om blant annet prevensjon som et aktivt middel mot uønsket graviditet. Men 

dette alene betyr ikke at flere bruker prevensjon, eller den type prevensjon de ønsker. På lik 

linje med informasjon og kompetanse, kreves det en tilgjengelighet av tilbud om prevensjon 

og veiledning i helsevesenet for å kunne gjøre bruk av prevensjon, det være seg p-piller, p-

plaster, spiral etc.  

Er dagens tilgjengelighet i helsevesenet av betydning for forebygging av uønsket svangerskap 

og abort? 

Samtlige informanter gir til kjenne at god tilgjengelighet i helsevesenet er viktig for 

forebygging av uønsket svangerskap og abort, men det er ulik oppfatning om dagens system 

hvor det i praksis kun er fastlege som forordner prevensjonsmidler til kvinner over 19 år, 

gjennom blant annet 6-ukers kontroll, er et tilstrekkelig tilbud. 

En informant (lege) mener dagens ordning med at kvinnen oppsøker fastlege er tilstrekkelig, 

mens to informanter (leger)mener tilbudet bør utvides ved at det tas ytterligere hensyn til 

kvinnenes ønske om å gå til kvinnelig lege/gynekolog og to informanter (leger) mener dagens 

ordning bør kompletteres med et lavterskeltilbud til innvandrerkvinnene; 

”…tilbudet bør ligge på et lavterskelnivå og ikke på et gyn-spesialistnivå. Vi må møte 

kvinnene på deres nivå. Det må være gratis. Vi kan tenke at de skal være vestlige, men 

jeg tror vi må møte de på det nivået de er. Det bør være helsestasjon for innvandrere 

på lik linje med helsestasjon for ungdom.” 

Alle jordmødrene i undersøkelsen mener at tilgjengeligheten kunne vært ytterligere forbedret 

dersom innvandrerkvinnene gikk til 6-ukerskontroll hos jordmor på helsestasjon. Både for å 

senke terskel og antall personer å forholde seg til. Videre sier samtlige jordmødre at de 

opplever at de fleste innvandrerkvinner ønsker å fortsette å forholde seg til jordmor ved 

helsestasjon. En jordmor sier: 

”Jeg har elegant overført prevensjonsdelen til andre, og jeg tror ikke jeg er den 

eneste. Jeg har tatt lite ansvar for det. Jeg skulle ønske at vi kunne ta 6-ukers 

kontrollen. Det hadde vært naturlig å avslutte forholdet med 6-ukers kontrollen.” 
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Informant fra dybdeintervju påpeker det tidsmessige aspektet av tilgjengelighet og trekker 

frem stykkprisfinansiering og takstsystem for fastleger som et element som kan ha betydning 

for hvilken tid som er tilgjengelig. 

Undersøkelsen viser at alle informanter mener god tilgjengelighet er viktig for å kunne 

informere om og gi prevensjonsmidler. Men den viser også at det er ulike oppfatninger om 

dagens ordning er den rette for å oppnå et optimalt resultat. Det fremkommer ulike innsigelser 

til dagens system som kan være gjenstand for ytterligere diskusjon og undersøkelser i 

oppgaven med å redusere antall uønskede svangerskap.  

5.2.5 Tilrettelegging av helsetilbudet for innvandrerkvinner 

I Norge er helsetjenesten organisert gjennom det offentlige, og tilbudene skal være uavhengig 

av egen økonomi, sosial status, alder, kjønn og etnisk bakgrunn. På generell basis kan vi si at 

Norge har et vel utviklet helsesystem innenfor de fleste sektorer, men det vil samtidig i et slikt 

komplekst system alltid være behov for å se etter bedre løsninger basert på økonomi, 

samfunnsforhold, ny vitenskap etc. I forhold til dette er det viktig å tilrettelegge helsetilbudet 

for å fremme forebygging av uønsket svangerskap og abort. Informantene ble derfor spurt om 

hvordan helsevesenet kan tilrettelegges, for å få en bedre innsikt i dette. Dette er et spørsmål 

som omhandler forbedringer og tilpasninger ut i fra informantenes erfaringer og avstedkom en 

rekke meningsytringer. 

Felles for informantenes meninger er at for å fremme en forbygging av uønsket svangerskap 

og abort så er det behov for spesielle tiltak som er tilpasset denne gruppens behov. Det er ikke 

optimalt å kun bruke eksisterende struktur og organisering i helsevesenet. Dette fungerer bra 

for etnisk norske kvinner, men av ulike årsaker ikke fullt så bra for innvandrerkvinner. 

Informanten fra dybdeintervju mener fastlegene generelt ønsker å drive forebyggende arbeid, 

men at FLO, som fungerer godt for den etnisk norske befolkning, ikke er tilpasset 

innvandrerkvinner. Dette gjelder ikke bare uønskede svangerskap, men også slike ting som 

diabetes, overvekt med mer. Kosthold, trening og prevensjon er fremmed for veldig mange. 

De fleste påpeker behov for bedre informasjon og veiledning og at denne da er målrettet mot 

denne gruppen. I dette ligger det innspill både i forhold til form på informasjonen, på hvilke 

arenaer/medier den gis, hvilken tid som blir avsatt til informasjon og på hvilke tidspunkt den 
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skal gis. Her svarte informantene at man kunne benytte internett mer aktivt, tilby 

undervisning i moskeer, gjøre større bruk av tolk, foredrag av lege med samme bakgrunn og 

gratis tilleggskonsultasjon tre måneder etter fødsel. 

”Ved 6-ukers kontroll er de ikke opptatt av prevensjon, derfor ville det kanskje vært 

bedre med en konsultasjon etter tre måneder.” 

En jordmor mener økt informasjon om oppfølgende helsetjeneste er viktig. Flere påpeker at 

det bør eksistere et lavterskeltilbud hvor tjenestene er kostnadsfri for brukeren av tjenestene. 

Informant fra dybdeintervju har erfart at mange ikke ønsker å ta utgiften forbundet med 

konsultasjon og prevensjonsmidler, og at de derfor ikke oppsøker fastlege  Alle jordmødrene 

og to leger mener tilbudet bør legges til helsestasjon hvor jordmor kan forestå 

prevensjonsveiledning og gi ønsket prevensjon. En lege påpeker at samlokalisering i et 

helsesenter i bydeler der det er mange innvandrerkvinner vil kunne bedre helsepersonellets 

innsikt og kompetanse overfor innvandrergruppen og dermed kunne tilpasses deres behov. De 

fleste mener videre at det er viktig å ta hensyn til at mange innvandrerkvinner ikke ønsker å 

forholde seg til mannlige leger i forbindelse med gynekologiske undersøkelser og innsetting 

av spiral. En jordmor mener kvinnene bør få tildelt kvinnelige fastleger, og en annen sier 

innvandrerkvinnene ikke møter til 6-ukerskontroll fordi de har mannlig fastlege. Informant fra 

dybdeintervju mener at det bør eksistere helseenheter som jobber målrettet mot denne 

gruppen på fast basis og møte de på de arenaer de befinner seg. 

Vedrørende tilrettelegging så viser resultatene at det kan være hensiktsmessig med en 

gjennomgang av helsesystemets tilrettelegging i forhold til både tilgjengelighet, roller og 

kommunikasjon. Tilgjengelighet i forhold til opprettelse av lavterskeltilbud og hva dette 

innebærer. Roller i forhold til hvilken enhet i helsesystemet skal utføre de ulike oppgavene. 

Skal graviditets- og svangerskapsomsorgen ligge kun hos jordmor, kun hos fastlege eller en 

kombinasjon av begge. Samt hvordan en eventuell kombinasjon skal gjennomføres for å sikre 

at det ikke oppstår kommunikasjonsbrist som medfører at innvandrerkvinnen faller ut av 

systemet. 
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5.2.6 Bruk av terminologi 

Å gi informasjon er ikke det samme som at den blir forstått og derfor blir blant annet bruk av 

terminologi viktig. En lege kan bruke en rekke latinske uttrykk som gjør at de fleste, inkludert 

etnisk norske, ikke forstår informasjon. En innvandrerkvinne med dårlig norsk ordforråd vil 

oppleve situasjonen ennå mer vanskelig. I oppgaven er temaet prevensjon sentralt og derfor 

fikk informantene spørsmål om de bruker ordet prevensjon overfor sine pasienter når det 

informeres. 

Her er resultatet ganske konformt ved at samtlige bortsett fra en, benytter ordet prevensjon 

når de veileder/informerer om temaet. En lege svarte at det ble brukt et nivåtilpasset bruk av 

ordet. En jordmor presiserte også at hun var oppmerksom på at de forsto hva hun mente. 

Informant fra dybdeintervju bruker i sin praksis en blanding av uttrykk tilpasset den enkelte 

for at de skal forstå at det handler om forebygging av svangerskap og mener ”family 

planning” er et bedre ord enn prevensjon. 

5.3 Representanter for innvandrergruppen 

For å belyse oppgavens forskerspørsmål er det viktig å se denne ut fra ulike vinklinger og 

ikke kun ut fra helsevesenets og helsepersonellets ståsted, men også fra brukerens posisjon. 

Jeg har derfor valgt å intervjue ledende kvinner fra ulike kvinneorganisasjoner som 

representerer innvandrerkvinnene. Dette for å få et større innsyn på de områdene som 

divergerer fra etnisk norske kvinner, så som kultur, religionens betydning og generell 

helseforståelse.  

Det er utarbeidet en egen intervjuguide for denne gruppen, hvor spørsmålene er mer rettet mot 

den enkelte kvinne og hennes evne og vilje til familieplanlegging og ikke bare ut fra et 

perspektiv om helsevesenets organisering og praktisering. 

5.3.1 Betydning av ordet prevensjon 

En stor del av spørsmålene i intervjuguiden vil i en eller annen form omfatte temaet 

prevensjon og det var derfor viktig å skape klarhet i hvilken forståelse informantene har av 

ordet prevensjon og hva de legger i det.  
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På spørsmålet svarer alle at prevensjon er tiltak for å forebygge graviditet og at det brukes når 

man ikke ønsker flere barn. Videre sier de at det er et medikament som tas for ikke å bli 

gravid og alle har en god kjennskap til hvilke prevensjonsmidler som eksisterer. 

5.3.2 Familieplanlegging 

Intervjuene er foretatt med kvinner som representerer innvandrerkvinner fra Pakistan, 

Somalia og Eritrea.  

På spørsmål om kvinnene som tilhører respektive innvandrerorganisasjon aktivt gjør noe for 

ikke å bli gravid, hvilke metoder som benyttes og i hvilken grad de driver familieplanlegging, 

er det en del fellestrekk men også en del ulikheter. 

Alle representantene sier at prevensjon blir aktivt benyttet av en del kvinner for å kunne 

planlegge graviditet, men at det også er en del innvandrerkvinner som ikke bruker prevensjon. 

Enten fordi de ønsker flere barn eller at de har liten kunnskap på området. Liten kunnskap om 

temaet gir seg utslag på flere forskjellige måter. En hovedårsak som alle informantene 

fremhever, er kvinnenes intoleranse for bivirkninger. Videre sier alle at kvinnene er generelt 

skeptiske til prevensjon og at det eksisterer mange myter om prevensjon. Informant fra 

Somalia sier: 

”Noen er usikre på prevensjon fordi de tror de får sykdom, tror ikke de får flere barn 

og kan få kreft.” 

Informant fra Eritrea sier: 

”Holdninger er myter som svirrer. Generelt er innvandrerkvinner skeptisk til 

prevensjon. Det er myter som at de kan få kreft, blir sterile og får andre sykdommer.” 

Fra pakistansk informant blir det sagt: 

”Når du forebygger med kunstige midler vil kroppen reagere. Er det litt plager vil 

man godta det, hvis mye plager må man bytte.” 

Det er ingen stor divergens mellom gruppene i bruk av ulike prevensjonsmidler blant de som 

bruker prevensjon. De bruker p-piller, p-plaster og spiral, men også kondom og naturmetoder 

som amming blir brukt som prevensjon.  
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Alle informantene fremhever at blant de som ikke bruker prevensjon, er det vanlig å bruke 

kvinnens syklus som regulator for å unngå graviditet. 

5.3.3 Hva hindrer innvandrerkvinner i å bruke prevensjon? 

Det vil i mange tilfeller eksistere ulike kulturelle/religiøse forhold som påvirker viljen og 

evnen til innvandrerkvinnes beslutning om bruk av prevensjon som er forskjellige fra etnisk 

norske kvinners beslutningsgrunnlag. For å få større innsikt i dette ble informantene spurt om 

det eksisterer forhold som gjør det vanskelig for kvinnen å aktivt gjøre noe for å hindre 

graviditet.  

Alle informantene påpeker at mannens holdning til hvor mange barn de skal ha, veier veldig 

tungt og er i mange tilfeller helt bestemmende. I pakistanske familier vil også svigermor spille 

en rolle i beslutningen. Dette er sammenfallende med informant som sier at: 

 ”I Afrika så er det mannen som må gi samtykke til å bruke prevensjon. Viktig å 

innformere om at de selv bestemmer at de kan bruke prevensjon.” 

Videre påpeker alle at manglende informasjon og kunnskap rundt temaet prevensjon spiller en 

stor rolle i beslutningen om bruk/ikke bruk av prevensjon.  Aksept og forståelse for 

bivirkninger ved prevensjon kombinert med myter vil også være en hindring for kvinnene. To 

informanter sier at barn blir sett på som en forsikring for alderdom og inntekstkilde i form av 

stønader og de tar ofte utgangspunkt i hjemlandets barnedødelighet. 

Innvandrerkvinner kommer til Norge fra alle verdenshjørner og deres kultur og 

samfunnsstruktur i hjemlandet vil ofte være betydelig forskjellig fra det de opplever i Norge. I 

den sammenheng vil det være interessant å skaffe kunnskap om hvordan det av kulturelle, 

religiøse, kunnskapsmessige eller andre forhold er behov for å hjelpe kvinner som ikke ønsker 

flere barn.  

Informantene er entydige i at informasjon og kunnskap er helt vesentlig i denne sammenheng. 

Informasjonen må økes ut i fra dagens nivå og den må kulturelt tilpasses. Den somaliske og 

eritreiske informanten sier at på bakgrunn av manglende kunnskap og de myter som eksisterer 

så må informasjonen inneholde de konsekvenser det medfører å få mange barn, både 

helsemessig og integreringsmessig. Informanter fra Eritrea og Somalia fremhever også det 

helsemessige perspektivet ved å ha pauser mellom svangerskapene.  
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Informantene trekker frem en rekke forhold som en informasjon bør inneholde, men også 

organisatoriske forhold som kvinnene opplever som en hindring. 

De afrikanske informantene belyser behovet for en brobygger mellom det norske systemet og 

de afrikanske innvandrerkvinnene for å skape tillit og forståelse og sier: 

”Diskusjon i grupper, ikke brosjyrer. Da går ting forbi hverandre, ingen 

kommunikasjon.” 

Videre peker informantene på at fastlegen ikke har tid nok til grundig informasjon, både om 

prevensjon og konsekvensene av å få mange barn og:  

”Mange somaliere klager over fastlegen, men de kan ikke klage. Det er ikke legen, det 

er systemet.”  

Dette fremheves også av informant fra Eritrea som ønsker en tettere oppfølging fra jordmor 

både med informasjon og forordning av prevensjon. Begge påpeker den positive effekten av 

en forenkling av helsesystemet og betydningen av at det er gratis.  

Den pakistanske informanten sier videre at jordmor kan bidra fordi hun er mest i nærheten 

under svangerskapet. Videre så trekker hun inn det religionsmessige aspektet ved at man kan 

gå til mannlig lege ved liv og død, men ellers forholde seg til kvinnelig lege. Hun sier videre 

at kvinnelige jordmødre ville egne seg bedre fordi pakistanske kvinner generelt ikke viser seg 

nakne for menn og at de har mer tillit til kvinner. 

”Menn forstår ikke på samme måte. Kvinnelig lege har mer forståelse”. 

Og at jordmødre derfor bør gjennomføre 6-ukerskontroll og prevensjonsveiledning. 

Alle påpeker at den direkte hjelpen kvinnene kan få er i første rekke gjennom mer og tilpasset 

informasjon, og indirekte gjennom at helsesystemet blir tilrettelagt i forhold til deres 

ressurser. 

Kunnskap og informasjon er viktige elementer som trekkes frem av informantene for å kunne 

gi innvandrerkvinnene reelle valgmuligheter i bruk av prevensjon. Temaet må avmytifiseres 

og misforståelser ryddes av veien. Til tross for at religion spiller en rolle for mange, så kan 

det allikevel tilføres informasjon som medfører at kvinnen kan ta opp bruk av prevensjon på 

nytt i en religionsmessig kontekst. Det informantene legger vekt på i arbeidet med å øke 
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innvandrerkvinnenes kompetanse, er bruk av brobyggere med tillit og integritet. De mener at 

dette vil gi en mye bedre effekt blant kvinnene med tanke på å forholde seg til reelle fakta og 

ikke misforståelser eller deres sosiale nettverks oppfatninger. 

5.3.4 Årsaker til abort 

I Norge har vi i dag mulighet til selvbestemt abort, noe som medfører at dette er et reelt 

alternativ dersom kvinnen blir gravid, i motsetning til andre steder i verden hvor dette er et 

forbudt område. Publikasjon i Tidsskrift for Den Norske legeforening (Eskild et al., 2002) 

viser at innvandrerkvinner er overrepresentert blant abortsøkende kvinner, men at mønsteret 

er noe forskjellig fra etniske norske kvinner. På spørsmål om hvorfor så mange 

innvandrerkvinner tar abort, kommer igjen alle informantene inn på området informasjon om 

prevensjon. Informant fra Eritrea sier at en del kvinner ikke har forstått bruk av prevensjon og 

at de blir raskt gravide etter fødsel, men at de er slitne og ikke ønsker flere barn og tar abort.  

Noen kvinner får innbilte eller reelle bivirkninger som smerter i ulike kroppsdeler, sporadiske 

blødninger, vektøkning etc. av prevensjon og velger av den grunn å ikke bruke dette. 

Innvandrerkvinnene blir gravide, men velger abort som løsning fremfor å bære frem barnet 

sier informanten som representerer Pakistanske kvinner 

5.3.5 Hvordan støtte nyankommende innvandrerkvinner 

Uønskede svangerskap er som tidligere nevnt et folkehelseproblem og det ble i 2010 foretatt 

over 15000 aborter i Norge (Statistisk sentralbyrå, 2011c). Når man da samtidig ser at 

innvandrerkvinner er overrepresentert (Eskild et al., 2002) i så måte, så er det viktig å forstå 

hvorfor dette er tilfelle og hvilke tiltak som kan støtte kvinnene for å unngå ikke planlagt 

graviditet med påfølgende svangerskapsavbrudd. Det blir derfor sentralt å spørre 

representanter for denne gruppen om hvordan helsevesenet kan bidra og hva vi kan gjøre for å 

bli hørt. 

Når innvandrerkvinnene kommer til Norge, så er de ofte helt ukjente med norsk kultur, 

struktur, samfunnsoppbygging og daglige rutiner. Så også innenfor helsevesenet. Alle 

informantene mener at informasjon og undervisning er viktige elementer og at dette må starte 

allerede når de deltar på introduksjonsordningen ved ankomst til Norge. Avhengig av hvor 
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innvandrerkvinnen kommer fra vil også informasjonsbehovet variere, men det er viktig å ta 

utgangspunkt i de mest ressurssvake. 

Informantene mener det må informeres om at det i Norge er lav barnedødelighet og at det ikke 

er behov for mange barn for å sikre alderdommen. Videre at stønader fra staten er en 

overgangsordning som det ikke er meningen å leve på, men at innvandrerkvinnene må sikte 

på å bli en del av arbeidsmarkedet. Det helsemessige og oppfølgingsmessige perspektivet er 

også viktig å ivareta og en informant sier: 

”Vi kan fortelle at de kan bruke prevensjon fordi det å få mange barn sliter på helsen. 

Jeg spør kvinner hvorfor de får flere barn når du ikke orker, hvem skal ta vare barna? 

De blir ikke sett. Foreldre har 8-10 barn, de orker ikke. Så blir de skilt. Barna lider. 

De driver ingen aktiviteter og begynner med narkotika. Barna slutter på skolen og får 

ingen utdannelse. Jeg sier ”ikke få flere barn enn du har kapasitet til”. Jeg har sett 

mange barn som har det vondt.” 

Informanten legger vekt på at dette sitatet er forhold som en brobygger kan formidle til 

innvandrerkvinnene med større effekt enn det regulære helsesystemet er i stand til. Et fokus 

på aktiv bruk av brobyggere mellom innvandrerkvinnene og ulike deler av det norske 

samfunn, herunder helsevesenet, vil kunne redusere negative effekter for kvinnene og deres 

barn. Informant sier: 

”Regjeringen hører på forskere, vi er naturlige forskere men de hører ikke på oss.” 

Videre så sier en informant at det er mangel på kultursensitiv informasjon og at informasjonen 

av den grunn må tilpasses innvandrerkvinnen for at budskapet skal bli forstått. Det vil hjelpe å 

sette av mer tid ved time hos fastlegen. 

”Det er viktig å ha tid, empower kvinnene er det viktigste vi kan gjøre for at kvinnene 

skal komme seg ut.” 

Informasjonsbehovet er stort for de fleste innvandrerkvinnene og resultatene fra min 

undersøkelser viser at denne må være tilrettelagt i forhold til kompetanse og kulturbakgrunn. 

Kjennskap til kultur og tradisjon er det innvandrerkvinner som kjenner best og at det derfor 

bør benyttes kompetente brobyggere i arbeidet med å øke innvandrerkvinnenes kunnskap og 

forståelse for å hindre uønskede svangerskap. 
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5.4 Kvantitativ undersøkelse 

De kvantitative registerdata FAFUS er tatt med under resultater for å kunne sammenligne 

informasjonen som er fremkommet i intervjuene med helsepersonell og representanter for 

innvandrerkvinner. Databasen er ikke omfattende og den omfatter innvandrerkvinner som har 

benyttet seg av lavterskeltilbudet FAFUS. Imidlertid så viser tallene at det er 58% av 

kvinnene som svarer at de ikke har fått tilbud om 6-ukerskontroll. Dette faktum kan tyde på at 

det kan være hensiktsmessig å se på mulige årsaker til dette. Videre viser tallene at kun 30% 

av de som har mottatt tilbud om 6-ukerskontroll, har fått tilbud om prevensjon. Dette kan bety 

at tilbudet ikke blir gitt, men det kan også tyde på at tilbudet ikke er oppfattet av ulike årsaker. 

Men faktum er at kun 37 av 294 innvandrerkvinner sier de har mottatt tilbud om prevensjon. 

Dette vil jeg derfor bruke i den videre diskusjon om tilgjengelighet og tilrettelegging av 

familieplanlegging for innvandrerkvinner. 

Statistikk 

I perioden oktober 2010 til oktober 2011 er det registrert 324 ikke-vestlige innvandrerkvinner 

til konsultasjon på svangerskapspoliklinikk ved OUS, Ullevål under prosjekt FAFUS. Ikke-

vestlige innvandrerkvinner fra 45 ulike nasjoner har vært til konsultasjon.  

27% av kvinnene har hatt to eller flere konsultasjoner.  

Årsaken til flere konsultasjoner fordeler seg som følgende: 

• 75% av kvinnene har kommet til ny konsultasjon på grunn av bivirkninger ved 

allerede forordnet prevensjon. 

• 20% kvinner har kommet til ny konsultasjon etter å ha tatt stilling til bruk og valg av 

prevensjon. 

• 5% har kommet av andre årsaker. 
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Figur 1 Konsultasjoner innvandrerkvinner FAFUS 

 

58% av innvandrerkvinnene opplyser at de ikke har mottatt tilbud om seks-ukers kontroll etter 

fødsel. Av disse har 30% av kvinnene opplyst at de har mottatt tilbud om prevensjon.  

Figur 2 Mottatt tilbud om prevensjon  
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6 Diskusjon 
Jeg har i de foregående kapitler beskrevet teori, metode og resultater ut i fra oppgavens 

forskningsspørsmål: ”Hvordan forebygge uønsket svangerskap og abort blant ikke-vestlige 

innvandrerkvinner?” 

Health literacy (HL) et begrep som sier noe om en persons evne til å skape et ønsket 

helsemessig utfall. Rammeverket for dette begrepet som består av både personlige forhold og 

eksterne forhold, passer etter min mening utmerket for å belyse forskningsspørsmålet. 

Grenseflatene mellom de ulike faktorer som påvirker HL er ikke alltid klare og de påvirker 

hverandre. Derfor tror jeg det er hensiktsmessig å se forskningsspørsmålet ut i fra et helhetlig 

perspektiv som innbefatter både eksterne og interne faktorer.   

Det er en kjensgjerning at innvandrerkvinner er overrepresentert i antall aborter i Norge 

(Eskild et al. 2002). Et uønsket svangerskap som fører til abort relaterer seg til mindre eller 

feil bruk av prevensjon i forhold til etnisk norske kvinner. Det er derfor interessant å finne 

mulige årsaksforhold til at innvandrerkvinner bruker prevensjon i mindre grad. 

Årsakene kan være knyttet til kulturell eller religiøs tilhørighet, men også faktorer som 

kunnskap, utdanning og økonomiske forhold kan spille inn. På bakgrunn av de funn som blir 

gjort av faktorer som spiller inn, vil jeg søke å finne forebyggende tiltak som kan iverksettes 

for å nå innvandrerkvinner når det gjelder familieplanlegging. 

Det er et uttalt mål i norsk helseforvaltning om reduksjon av antall aborter totalt sett og det 

anerkjennes at tiltak rettet mot enkelte grupper ikke har hatt ønsket resultat. Blant disse finner 

vi innvandrerkvinnene. For å skape en endring i forhold til dette kan vi enten velge å endre de  

eksterne faktorer (helsetjenesten) for å imøtekomme denne gruppen, eller vi kan endre de 

personlige faktorene hos innvandrerkvinnene for å tilpasse de til helsevesenet.                        

Jeg tror vi må se på begge områdene for å finne målrettede tiltak. På bakgrunn av egne 

innsamlede resultater, empirisk data og annen forskning, samt min egen erfaring på området 

som jordmor og prosjektleder FAFUS vil jeg diskutere hvorfor prevensjon ikke brukes og 

således er en betydelig del av årsaken til uønsket svangerskap og abort hos innvandrerkvinner. 

Dette gjør jeg gjennom  å se på følgende temaer:  

• Kulturelle forhold, herunder religion, tradisjon, og normer. 



 
 

51 

• Kompetanse, både hos den enkelte innvandrer og helsepersonell 

• Tjenestenes tilgjengelighet både ut i fra helsevesenets organisering og fysiske 

lokasjon, samt det sosioøkonomiske og tidsmessige perspektivet. 

• Fokusområder og mulige tiltak for å redusere antall uønskede svangerskap og abort. 

6.1 Kulturelle forhold 

6.1.1 Religiøse aspekter ved bruk av prevensjon 

Under kulturelle forhold finnes det en rekke emner hvorav religion er ett av de. Ikke-vestlige 

innvandrerkvinner representerer en rekke ulike religioner som har ulike syn på bruk av 

prevensjonsmidler. Hinduismen aksepterer alle former for abort og prevensjonsmidler. 

Buddhismen er også en liberal religion som tillater prevensjon og abort, selv om det ikke 

tilrådes. Jødedommen tillater p-piller og abort på medisinsk og genetisk grunnlag. En 

basistanke i Islam er å tilstrebe en naturlig tilstand som utgangspunkt og at prevensjon derfor 

ikke anbefales. Men det finnes grunner som gjør anvendelse akseptabelt som helsemessige 

forhold hos mor, økonomiske forhold, manglende ressurser i å ta vare på enda et barn samt å 

beskytte et ammebarn mot ny graviditet. Islamske kvinner praktiserer bruk av prevensjon 

ulikt og den baserer seg ofte på hva de har vokst opp med i hjemlandet (Christensen,1995). 

En stor del av innvandrerkvinnene i Norge kommer fra den muslimske delen av verden og 

fordi islam er en av de religionene som er mest komplekse hva gjelder familieplanlegging 

velger jeg å se nærmere på denne religionen. I en artikkel sier Yee og Simon (2010, s. 374) at:  

”Understanding reasons for contraceptive non-use and facilitating women’s 

knowledge and use of family planning methods are critical to improving 

comprehensive women’s health care”.  

I islam er religiøse forhold en av disse årsakene og den arabisk-amerikanske sykepleieren 

Kridli (2002) skriver at selv om familieplanlegging ikke direkte er forbudt i koranen, så 

bruker noen muslimer ”get married and multiply” som en tolkning for å ikke bruke 

prevensjon. Denne tolkningen blir av andre argumentert mot ved at profeten Muhammed 

samtidig sier at man ikke skal ”ofre livskvalitet til fordel for kvantum”. Koranen  beskriver 
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videre at ”never kill a children because of a need” og ”god will provide what you need” og 

dette blir tatt til inntekt for at kvinnen ikke skal bruke prevensjon (Kridli 2002). Noen mener 

koranen gir tilgang til familieplanlegging fordi islam tillater ”child spacing”, mens bruk av 

prevensjon for å begrense familiens størrelse er forbudt (Kridli 2002). Vi ser at det eksisterer 

ulike holdninger og praktiseringer i bruk av prevensjon blant muslimene. Christensen (1995, 

s. 100) beskriver dette som: 

”Det er uenighed omkring prævention, og nogle – men ikke alle – muslimske præster 

accepterer de moderne præventionsmidler, idet man udfra basistanken i første 

omgang må anse spiral og p-piller for mindre anbefalelsesværdige end condom og 

pessar.” 

Praksis i bruk av prevensjon varierer og det er grunn til å tro at tradisjonelle holdninger fra 

hjemlandet er avgjørende for kvinnens innstilling til bruk av prevensjon. I følge Christensen 

(1995) er det slik at prevensjon i form av naturmetoder er den metoden som er mest anbefalt.  

Religionen spiller også en rolle ved at menstruasjon er knyttet til religiøse ritualer og 

tradisjoner. En islamsk kvinne er å betrakte som ”uren” når hun har menstruasjon og deltar 

blant annet ikke i bønn, faste og kan ikke røre koranen. Hun er ikke engasjert i samleie i 

denne perioden og er først ren etter menstruasjon er avsluttet. Dette er også viktig med tanke 

på bruk av prevensjon som spiral, hvor det ofte forekommer småblødninger og kvinnen derfor 

er ”uren”. I tillegg er menstruasjon noe kun kvinner snakker om seg i mellom og er ikke et 

samtaleemne med mannen.  

Resultatene fra min undersøkelse viser at alle informantene fra helsevesenet har en oppfatning 

om at religion spiller en større eller mindre rolle i forbindelse med familieplanlegging. Videre 

påpeker de fleste at forandring av menstruasjonssyklus oppleves som et problem hos 

innvandrerkvinnene. Forandringer av syklus og småblødninger som følge av 

prevensjonsmidler kan medføre at eksempelvis spiral blir tatt ut igjen fordi innvandrerkvinnen 

er betraktet som uren ved blødninger. Det påpekes videre at prevensjon som forlenger 

menstruasjonen og forårsaker småblødninger vil blant noen være uakseptabelt (Christopher, 

2006). En finsk studie (Degni et al., 2011), viser at somaliske kvinner fjerner spiralen så fort 

de opplever små blødninger eller infeksjoner i stedet for å komme til regulære kontroller. Det 

samme gjelder bruk av p-piller hvor noen stoppet bruken så fort de opplevde kvalme, 

hodepine og blødninger. Studien (Degni et al 2011) viser videre at selve 
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menstruasjonssyklusen kan være vanskelig å diskutere med innvandrerkvinner og en lege sa 

(s. 8): 

“Somali women refused to talk about their menstruation history to male physicians 

because according to them, it is forbidden in their culture for a woman to talk about 

menstruation to a man who is not her husband”. 

Fra min egen undersøkelse viser det seg at helsepersonellet gjennomgående har en oppfatning 

om at familieplanlegging har en relasjon til religion, men ikke i stor grad er klar over hvordan 

relasjonen henger sammen og derav kunne få en konstruktiv samtale om prevensjon  på 

kvinnenes premisser.  

Informantene som representerer innvandrerkvinnene bekrefter at religion er et viktig aspekt 

under temaet familieplanlegging. De legger vekt på at helsepersonell må ha kunnskap om hva 

som ligger til grunn av religiøse årsaker. Dette handler om tillit, noe som er helt avgjørende 

for at kvinnen skal tro på deg og ta til seg informasjonen som blir gitt. Dette er også i tråd 

med egne erfaringer gjennom arbeidet i FAFUS og kan beskrives i følgende eksempel: En 

muslimsk kvinne ønsket prevensjon og ville ha en samtale rundt hva som var riktig for henne 

fordi hun hadde svært liten kunnskap om emnet. Veiledning ble avholdt med forklaring av de 

ulike prevensjonsmidlene og deres karakteristika. Kvinnen kom tilbake neste uke etter å ha 

konferert med sin mann og ønsket prevensjon, men det første spørsmålet som kom var ”går 

sæden til spille?”. Jeg undret meg over spørsmålet, men etter å ha fått en innføring i at dette er 

et religiøst aspekt beskrevet i koranen, ser jeg at spørsmålet var fornuftig ut i fra kvinnens 

ståsted. En annen kvinne som skulle føde sitt tiende barn klagde på hvor sliten hun var, 

hvordan kroppen ikke tålte mer, hun ble isolert, klarte ikke å ta vare på barna. Jeg responderte 

med å informere henne om at hun burde sterkt vurdere å benytte seg av prevensjon, hvor hun 

svarer resolutt ”gud bestemmer!”.  

Dette viser at for å kunne gi en god og riktig veiledning i familieplanlegging, så er det viktig å 

inneha kunnskap og om hvilke elementer som påvirker innvandrerkvinnen i hennes 

beslutninger. Christopher (2006, s. 193) sier i sin studie om religion og prevensjon: 

”It is extremely important for health professionals – doctors, nurses, health advisors – 

to have a sensitive approach to this potentially contentious area. They need to be 

aware as well as knowledgeable and guard against projecting onto the individual 
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couple their own prejudices about what they believe or think that a particular religion 

teaches about contraception and abortion.” 

Studier, resultater i denne oppgaven og egne erfaringer bekrefter at religion er et av de 

elementene som påvirker bruk av prevensjon, noe mange innenfor helsesektoren også 

anerkjenner. Men det er et lite sprang fra å vite at religion spiller en rolle, til å ha kunnskap 

om hvordan den innvirker. Dette er en kunnskap som må tilføres helsepersonell for at skal 

kunne legge frem informasjonen på en hensiktsmessig måte ved eksempelvis å ha fokus på 

kvinnens helse, fremfor å informere om tekniske detaljer ved prevensjonsmidler. 

6.1.2 Normer og tradisjoner i bruk av prevensjon 

Innvandrerkvinner er en heterogen gruppe og kommer fra land med ulike tradisjoner og 

normer. Dette kan bestå i ulike syn på kvinnens plass i samfunnet og hvordan relasjon mellom 

kvinne og mann er. Noen samfunn tillater flerkoneri mens andre er monogame. Videre så har 

forskjellige samfunn ulike oppfatning om verdi og status av mange barn og hvilket kjønn de 

har.  

Resultat fra min undersøkelse viser at tradisjoner er preget av myter og at disse går i arv blant 

innvandrerkvinnene. Det kommer frem at det sosiale nettverket kvinnene befinner seg i betyr 

svært mye for deres holdninger til prevensjon.  

En kvalitativ studie av Yee & Simon (2010) viser at feilinformasjon og misforståelser 

vedrørende bivirkninger og helsekonsekvenser er hindringer for effektiv og konsistent bruk av 

prevensjon. Disse feiloppfattelsene er ofte oppstått og formidlet gjennom kvinnenes sosiale 

nettverk.  

Denne studien er gjort  i USA, men min undersøkelse bekrefter hvilken rolle det sosiale 

nettverket har og hvilke myter som påvirker beslutninger. Kvinnene gjør valg på bakgrunn av 

den informasjonen de får fra sin familie og sosiale nettverk på områder som prevensjonens 

virkninger og bivirkninger, sikkerhet og brukerveiledning. Nettverkets erfaringer er ofte høyt 

verdsatt informasjon/missinformasjon. Mange kvinner legger mer vekt på deres opplevde 

effekter og bieffekter, samt informasjon fra sitt sosiale nettverk, enn den informasjonen de får 

av helsepersonell (Yee & Simon, 2010) og viktigheten av denne forståelsen av nettverket 

understrekes videre som: 
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”Improving our understanding of the role of social network-propagated knowledge in 

contraceptive decision-making may help reduce this risk of unintended pregnancy.” 

(Yee & Simon, 2010, s. 375) 

I noen samfunn gir det høy status å ha mange barn og blant annet er mange gutter høyt 

verdsatt blant den arabiske befolkningen. Fra gammelt av har dette gitt en økonomisk trygghet 

i alderdommen. Sønner betyr også fysisk sikkerhet, politisk styrke og sosial prestisje (Faour, 

1989). Arabiske kvinners helsetilstand vil derfor bli preget av at de fortsetter å føde barn inntil 

de har fått de guttene de ”trenger”, og bruker derfor heller ikke prevensjon.  

I noen samfunn er det heller ikke tradisjon for å ha en åpen dialog rundt sex og samliv, 

herunder bruk av prevensjon. Dette gjenspeiles da i manglende 

prevensjonsveiledning/utdanning på skole og ingen eller feil informasjon gjennom familie 

eller sosialt nettverk. Lokale tradisjoner og den informasjon/myter innvandrerkvinner har i 

bagasjen vil fortsatt være gjeldende når de kommer til Norge.  

Tradisjoner har også innvirkning på kvinnenes evne til å ta egne beslutninger. Mange steder i 

verden er mannens holdninger til prevensjon og antall barn sterkt styrende. I Tidsskrift for 

Jordmødre (6/2011) sier Malawis førstedame, Callista Mutharika, at: 

”Vi har tradisjoner som har gitt ektemann og svigermor makt til å bestemme om den 

gravide skal får hjelp. Det samme gjelder familieplanlegging. Mannen bestemmer 

hvor mange barn det skal fødes og gir sjelden tillatelse til å bruke prevensjon før 

kvinnen har født ti barn.” 

I mine undersøkelser bekrefter og vektlegger representantene for innvandrerkvinnene at det 

sosiale nettverket og familie er en svært viktig informasjonskilde for kvinnene, og at dette må 

tas hensyn til for å nå frem med informasjon. Her peker de på at det er svært viktig å benytte 

seg av brobyggere i informasjonsarbeidet. Med brobygger mener de en person som har tillit i 

kvinnenes sosiale nettverk. De hevder at helsepersonell ikke er i stand til å formidle 

informasjonen på en slik måte at kvinnene tar dette til seg. Kun ved bruk av en brobygger som 

kjenner det sosiale nettverket og som kvinnene stoler på, vil de absorbere informasjonen og 

betrakte den som gjeldende. Dette er en påstand jeg gjennom egne erfaringer ikke kan avvise. 

Gjennom FAFUS ble jeg raskt klar over at et samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner 
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var avgjørende for måten et helsetilbud skal tilrettelegges på, samt hvordan kvinnene må 

møtes for å ivareta deres behov.  

Jeg tror man skal være forsiktig med å diskriminere tradisjoner og si ”sånn gjør vi det her”, 

men heller basere helsevesenets møte med innvandrerkvinnene med en forståelse av deres 

tradisjoner og formidle familieplanlegging ut i fra dette. Jeg mener dette handler mye om å 

skape en forståelse av at man ikke er økonomisk avhengig av å ha mange barn og at det er lav 

barnedødelighet i Norge.  

Både i forhold til religion, tradisjon og normer ligger det utfordringer som kommer inn under 

temaet kultursensitivitet. Det er kanskje slik at helsepersonell, ved å bruke sine affektive og 

kognitive evner til å forstå pasienten, kan bidra til å sette innvandrerkvinnens kulturelle 

bakgrunn inn i en norsk kontekst. Således mener jeg at fokus på kultursensitivitet kan bidra til 

at familieplanleggingen for innvandrerkvinnen blir basert på det hun ønsker og ikke på myter 

og faktiske misforståelser. Dette fordrer at helsepersonellet er klar over utfordringene og 

møter de med hensiktmessige midler, for eksempel en brobygger (Rasch et al., 2007b). 

6.2 Kompetanse hos den enkelte innvandrerkvinne 
og helsepersonell. 

6.2.1 Utdanning og kunnskap 

Resultater fra undersøkelsen viser at de fleste informantene hevder at kunnskapsnivået om 

prevensjon og egen kropp generelt er for dårlig, men at det eksisterer variasjoner innenfor 

gruppen innvandrerkvinner. Variasjonene strekker seg fra de som er godt informert om 

prevensjon og dens virkemåter, til de som ikke har kjennskap til prevensjon i det hele tatt. 

Enkelte kvinner har ingen eller dårlig kjennskap til sin egen kropp og vet eksempelvis ikke 

hva en livmor er. De har ikke fått veiledning/informasjon i hjemlandet  og har kanskje ingen 

eller kun få år på skole totalt sett. Flere informanter påpeker at den generelle kunnskapen til 

helevesenet burde vært bedre. Resultatene viser videre at det skilles mellom de 

innvandrerkvinner som kan språket og har utdanning og de som ikke kan norsk/engelsk eller 

har lav utdanning. 
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Andre undersøkelser viser at det er nær sammenheng mellom utdanning og bruk av 

prevensjon. En studie (Hennink, Diamond & Cooper, 1999) viser at det eksisterer to distinkte 

forskjeller mellom kvinner med høy utdanning og de med lav eller ingen utdanning. De med 

lav utdanning hadde mindre kunnskap rundt bruk av prevensjon før giftemål eller første barn 

enn kvinner med høyere utdanning. Kvinner med høy utdanning la også andre kriterier til 

grunn for å bruke/ ikke bruke prevensjon enn kvinner med lav utdanning. De vurderte faktorer 

som personlig, praktiske og økonomiske forhold vs den andre gruppen som var mer preget av 

religiøse og kulturelle forhold eller forhold influert av øvrig familie.  

Mange innvandrerkvinner som kommer til Norge er analfabeter og har et svært lavt 

utdanningsnivå, om noe utdanning i det hele tatt. Det eksisterer mange myter og 

misforståelser vedrørende bruk av prevensjon blant kvinnene. Kridli (2002) viser i en studie at 

mange arabiske kvinner tror at prevensjon vil ha uønskede effekter på deres helse som fedme, 

tvillinggraviditeter, tromboser, kreft og håravfall.  

Et annet eksempel på misforståelser blir gitt gjennom en studie utført av Grut et al.(2006, s. 

1319);  

”De har årsaksforklaringer som ikke skaper noe mening i vår måte å se helse på. For 

eksempel hvis menstruasjonen stopper opp, går menstruasjonen opp i hodet og det er 

derfor de har vondt i hode og skulder…Det er litt forhandling for å komme frem til et 

kompromiss, på en måte… for det er klart de ikke har vondt i hodet fordi 

menstruasjonen går opp i hodet, men de kan jo kanskje ha vondt i hodet fordi de er 

bekymret for at menstruasjonen er stoppet opp eller noe sånt noe” 

Misforståelser og manglende kunnskaper om egen kropp og prevensjon er noe jeg møter 

regelmessig i mitt arbeid i FAFUS. Dette arter seg på mange måter og selv etter en grundig 

samtale og ordinering av prevensjon er det usikkerhet å møte blant enkelte innvandrerkvinner. 

Dette medfører at relativt mange innvandrerkvinner kommer tilbake til ny konsultasjon. 

Det kan synes som at utdanningsnivå har en sammenheng med hvilke faktorer som styrer 

både tanke og handlingsmønster. Kvinner med høyere utdanningsnivå tar mer ansvar for egen 

utvikling og generelt mer hensyn til seg selv. Vangen et al. (2008) konkluderer med at en 

viktig faktor for overrepresentasjon av aborter er utdanning. Utdanning er også beskrevet som 
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en faktor som innvirker på health literacy (Rasch et al. 2007a) og dermed kvinnens evne til å 

skaffe seg adgang til å forstå viktig informasjon om egen helsesituasjon.  

Manglende utdanning og kunnskap hos innvandrerkvinner vil være en utfordring for 

helsevesenet inntil kunnskapsnivået er brakt opp på et nivå som gjør at innvandrerkvinnene er 

i stand til å gjøre sine egne rasjonelle vurderinger om bruk av prevensjon. Denne prosessen 

tror jeg det er viktig å bidra til for at tidshorisonten ikke skal strekke seg over flere 

generasjoner. I dette bilde tror jeg empowerment er en faktor helsepersonell skal bruke aktivt. 

I empowerment ligger det at mennesket er en ressurs som i utgangspunktet er aktiv og 

handlingskompetent. Helsepersonell må søke å skape en bevissthet hos innvandrerkvinnene 

som skaper handlingskompetanse og gir selvtillit. Ved at de får tilført og tilegner seg 

kunnskap og ferdigheter vil det føre til prosesser som gjør at de føler frihet til å ta egne 

beslutninger og valg over egen situasjon. Askeheim (2007, s. 23) sier i sin tilnærming av 

begrepet empowerment at den enkeltes posisjon i samfunnet ikke er naturgitt, men er et 

resultat av menneskeskapte, historiske prosesser. De er videre bestemmende for hvilken grad 

av makt eller kontroll den enkelte har over livet – eventuelt graden av avmakt. Men disse 

forholdene kan endres siden de er menneskeskapte. Jeg mener en høyning av kunnskapsnivået 

i forhold til bruk av prevensjon er svært avgjørende. Mangelfull bruk av prevensjon vil føre til 

flere barn som igjen vil føre til at innvandrerkvinnene ikke får gjennomført tilstrekkelig 

utdanning og ikke er kvalifisert for mer enn en brøkdel av arbeidsmarkedet. Mange av 

innvandrerkvinnene kommer fra samfunn hvor kjønnsrollemønsteret er annerledes enn i 

Norge og kvinnene er ikke i en posisjon hvor de kan gjøre egne valg i alle sammenhenger. 

Bruk av prevensjon er et av disse. En styrking av kunnskapsnivået til innvandrerkvinnene på 

deres egne premisser vil derfor sette de i bedre stand til gjøre egne valg i forhold til bruk av 

prevensjon.  

Dette er en viktig sammenheng som helsesystemet må håndtere på en måte som ikke medfører 

at kvinner med lav utdanning også kommer vesentlig dårligere ut helsemessig, enn kvinner 

med høyere utdanning. Et nærmere definert og tilpasset lavterskeltilbud kan være en løsning 

på dette behovet. Et tilbud som baserer seg på at helsevesenet møter kvinnene på deres arena, 

med forståelse for deres bakgrunn og kultur og ut i fra det kunne veilede og informere om 

familieplanlegging. Dette fordrer igjen at helsepersonell må gis kompetanse på dette området. 
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Informantene fra innvandrerorganisasjonene sier at ”empower” er en terminologi som bevisst 

brukes når temaet er å styrke kvinnene. Empowerment blir i denne kontekst en tilførsel av 

mer kunnskap hos kvinnene som igjen vil bidra til at kvinnene selv kan ta avgjørelser som gir 

mestring, autonomi og råderett over egen situasjon og helse.  

6.2.2 Informasjon 

Informasjon handler om å gi opplysninger om noe, men opplysningene har en tendens til å bli 

ulikt oppfattet av de som får den. Mennesker har ulik persepsjon av språk, avhengig av en 

rekke ulike faktorer. Informasjonen kan oppleves som enkel eller vanskelig, personer kan 

sette informasjonen i sammenheng med tidligere opplevelser, den kan settes i kulturelle og 

religiøse kontekster.  

Resultatene fra min undersøkelse viser at helsepersonell anerkjenner at det eksisterer 

utfordringer med å gi informasjon. Under temaet om samhandling, fremhever alle 

informantene at kommunikasjonen blir vanskeliggjort på grunn av manglende språkforståelse, 

samt det faktum at legen er mann. For å kunne gi informasjon som blir forstått er legen 

avhengig av å få en toveis kommunikasjon for å kunne definere hva slags opplysninger som 

er relevante. Ved en konsultasjon med en norsk kvinne kan man i større grad ta en del faktorer 

for gitt og det går raskt å definere behovet. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle med en 

innvandrerkvinne og legen må derfor arbeide forskjellig fra det rutinemessige og sammen 

med begrenset tid under konsultasjonen vil det ofte bli en stor utfordring å få formidlet den 

informasjonen man ønsker.  

Resultatene fra min undersøkelse viser at innvandrerkvinnene sjelden tar opp prevensjon som 

tema med helsepersonell. Informantene opplyser at innvandrerkvinnene virker uinteressert. 

Dette kan være en riktig observasjon, men kan også være et resultat av sjenerthet eller liten 

kunnskap. Det blir derfor viktig for helsepersonell å danne seg et grunnlag for om 

innvandrerkvinnen faktisk er uinteressert, eller om det er andre årsaker, som religion, kultur, 

språkmessige barrierer, mannens holdninger eller annet til at hun ikke tar opp dette som et 

tema. Fordi innvandrerkvinnen ikke klarer å gjøre seg forstått på den måten som er ønskelig, 

kan vedkommende bli betraktet som, uberettiget og mindre begavet. Dette kan medføre en 

redusert selvtillit hos vedkommende, med den følgen at innvandrerkvinnen velger bort 

situasjoner hvor språket blir en hindring (Viken & Magelssen, 2010). Det er grunn til å tro at 
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en del innvandrerkvinner virker uinteresserte fordi de selv oppfatter at de ikke har nok 

kunnskap eller språklig evne til å gjennomføre en diskusjon om prevensjon. 

Rasch et al. (2007b) studerte innvandrerkvinner i en sosioøkonomisk kontekst. Studien sier at 

innvandrerkvinnene oftere følte at de fikk utilstrekkelig informasjon og at den utilstrekkelige 

kunnskapen ledet til høyere risiko for provosert abort. Videre viser studien at 

innvandrerkvinner rapporterer om høyere grad av opplevde og innbilte bivirkninger av 

prevensjon. Denne studien (Rasch et al., 2007b) konkluderer ifølge Rasch et al. (2007a, s. 

148) med at:  

”to address the increased abortion risk among foreign-born women it is of great 

importance that the women’s access to contraceptive knowledge is improved through 

culturally sensitive information campaigns which address the specific situation of this 

very heterogonous group of women.”  

En annen faktor som kan redusere verdien av informasjonen, er tilstedeværelse av 

innvandrerkvinnens mann. Informantene opplever ofte at mannen er noe mer språkkyndig og 

derfor den som fører ordet for kvinnen. Legen får da liten mulighet til å verifisere at kvinnen 

har forstått informasjonen selv om mannen bekrefter dette. En finsk studie (Degni et al., 

2008) viser at 63% av somaliske menn i Finland ikke bruker kondom og heller ikke slutter seg 

til kvinnens bruk av prevensjon av religiøse årsaker. Den samme studien viser at kvinner ikke 

er selvstendige når det kommer til beslutning om bruk av prevensjon. 90- 95% somaliske 

kvinnene tok ikke beslutning om bruk av prevensjon uten mannens tillatelse. Dette kan føre til 

at innvandrerkvinnen ikke er åpne for å diskutere prevensjon og det setter store krav til at 

lege/jordmor informerer på en kultursensitiv måte om prevensjon. Dersom kvinnen skal 

overbevise sin mann om bruk av prevensjon, må hun selv inneha kunnskap nok til at de kan 

bli enige om bruk. Det handler derfor om å styrke kvinnen på forskjellige måter, dersom hun 

egentlig ønsker prevensjon. 

Studier jeg har referert tidligere i oppgaven viser at mannens holdninger til familieplanlegging 

blir tillagt stor vekt på kvinnenes beslutninger om bruk av prevensjon. Dette har ofte med 

tradisjonsbundne eller religiøse årsaker å gjøre. Jeg tror det derfor er viktig å ta hensyn til 

dette når informasjon om familieplanlegging skal operasjonaliseres.  
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6.3 Tilgjengelighet i et likeverdig helsetilbud 

I pkt 3.2 i teoridelen beskrives likeverdig helsetilbud som en av hovedmålsettingene i det 

norske helsevesenet. Det er ikke bare gjennom tilgjengelighet likeverdigheten skal reflekteres, 

men også gjennom bruk og resultater. 

Lovverket gir pasientene gitte rettigheter, men kanskje er det slik at en rettighet ikke 

nødvendigvis medfører at en person benytter denne, eller at resultatet av bruken er lik for alle. 

Studier som jeg har beskrevet tidligere i oppgaven viser en sammenheng mellom HL og en 

persons evne til å nyttiggjøre seg av et helsetilbud med ønsket resultat. I dette begrepet ligger 

de personlige faktorer som tidligere erfaringer, kunnskap, verdier, tro m.m. som jeg har 

beskrevet i det foregående, og eksterne forhold som utdanningssystem, helsesystem, 

sosioøkonomiske forhold og kommunikasjon/informasjonssystemer. Det er derfor viktig ikke 

bare å ha fokus på innvandrerkvinnen, men også hvilke rammefaktorer som er til stede eller 

ikke til stede for å redusere antall uønskede svangerskap. På mange måter så kan dette også 

være faktorer som er enklere å gjøre noe med på kort tid. Myndighetene kan vedta en mer 

optimal organisering av helsetjenesten, men ikke kunnskapsnivået til innvandrerkvinnen.  

6.3.1 Tilgjengelighet 

I tilgjengelighet legger jeg ikke bare den fysiske plassering og et kontaktpunkt til grunn, men 

også forhold som informasjon/kunnskap for å nå kontaktpunktet. 

Resultatene fra min undersøkelse om helsevesenets tilgjengelighet viser at noen informanter 

mener det eksisterer et behov for mer variasjon i helsetilbudet vedrørende familieplanlegging. 

Informantene som representerer innvandrerkvinnene sier det er behov for ytterligere 

tilgjengelighet til dagens tilbud. Den samme oppfatningen hadde de fleste informantene fra 

helsevesenet. Alle svarer videre at tilgjengelighet av informasjon er viktig og må styrkes. Mer 

kultursensitiv informasjon og veiledning blir trukket frem som spesielt viktig av 

innvandrerrepresentantene og majoriteten av helsepersonellet. Det påpekes at det burde finnes 

et lavterskeltilbud med tilpasset åpningstid og noen mener at det bør opprettes egne 

helsestasjoner for innvandrere og at 6-ukerskontrollen utføres av jordmor. 
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Jeg har i oppgaven pekt på forskning som viser at det er grunn til å tro at lav HL medfører 

større risiko for svangerskapsavbrudd. (von Wagner et al., 2007). I likhet med informantene 

mener jeg det er behov for å tilpasse helsevesenet til de behov innvandrerkvinnene fordrer. 

For det første må de gjøres i stand til å identifisere hvilken del av helsevesenet som skal 

kontaktes. I dag er det slik at det er FLO som i stor grad er kvinnens kontaktpunkt i forhold til 

prevensjonsveiledning og aborter. Det viser seg at mange innvandrerkvinner har problemer, 

av forskjellige årsaker, med å forstå den norske organiseringen med fastleger og de ender ofte 

opp på legevakten. Det er mye enklere for innvandrerkvinnene gå til et sted hvor de kan sette 

seg på en stol å vente til det er deres tur, i stedet for å ta en telefon hvor de må svare på 

spørsmål de kanskje ikke forstår. Dette bekreftes i en nyere norsk studie (Goth & Berg 2011, 

s. 31)): 

” They cited ease of accessibility, familiarity with the home system and what migrant 

informants perceived as a lack of information about and/or accessibility to their GP as 

reasons for preferring emergency clinics to GP appointments.” 

I HD’s handlingsplan pekes det på viktigheten av at tjenestene er åpne og tilgjengelige når 

brukerne trenger de, og at tjenestene bør være aktivt oppsøkende i miljøer der målgruppen 

befinner seg. Mine funn i denne studien viser at dette ikke alltid er tilfelle. Jeg mener vi kan 

påvise at tjenestene er åpne og fysisk tilgjengelige, men at veiledning i familieplanlegging 

ikke i stor grad er aktivt oppsøkende der målgruppen befinner seg. Gjennom FAFUS som et 

lavterskel tilbud, har jeg erfart at kvinnene oppsøker tilbudet fordi det er kvinner som jobber 

der og at gjennom sitt nettverk har fått anbefalt tjenesten fordi tilbudet er rettet mot 

innvandrerkvinner og det blir avsatt rikelig med tid til hver enkelt kostnadsfrie konsultasjon. 

Kvinnene er ikke negativt innstilt til FLO, men sier at legen ”ikke har tid”. Dette bekreftes i 

min undersøkelse, hvor samtlige informanter fra helsevesenet påpeker at tid tilgjengelig er en 

stor utfordring. 

6.3.2 Organisering 

Legeforeningen har fokus på utfordringer i forhold til innvandrere og har lagt vekt på at 

fastlegeordningen skal kunne tilby et fullverdig program for prevensjonsveiledning. Men 

generelt for fastlegene er at de skal ta i mot pasienter, både etnisk norske og 

innvandrerkvinner, som har et bredt spekter av tjenestebehov og det blir derfor vanskelig til 
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enhver tid å ha fokus på de spesielle forhold som en innvandrerkvinne og hennes særegne 

behov i forhold til familieplanlegging krever. Dette handler ikke bare om tid tilgjengelig, men 

også om kultursensitivitet i bred forstand og derfor tror jeg det vil være hensiktsmessig å 

utvide og ytterligere tilpasse dagens tilbud til innvandrerkvinnene.  

En annen faktor i organiseringen er at innvandrerkvinnene først må bestille en time hos 

fastlege, deretter forordnes eksempelvis spiral som så kanskje må hentes på apoteket for 

deretter å bestille ny time hos lege. Dette er kanskje ikke alltid en optimal prosedyre med 

hensyn til å forhindre uønskede svangerskap og kan løses ved at det eksisterer tilbud der 

behovet dekkes ved første konsultasjon.  

Resultatene i denne undersøkelsen viser at mannlige leger kan være problemfylt for noen 

innvandrerkvinner. Mange innvandrerkvinner vil ikke la en mannlig lege gjennomføre en 

gynekologisk undersøkelse, eller la seg undersøke i det hele tatt. Noen av kvinnene er heller 

ikke klar over at de har en mulighet til å bytte fastlege til en kvinnelig lege (Goth & Berg, 

2011). Dette tyder på lav HL fordi innvandrerkvinnene ikke evner å skape en løsning på 

problemet med en mannlig lege. Det er grunn til å tro at en del av innvandrerkvinnen av 

denne grunn ikke oppsøker fastlege men støtter seg på sitt sosiale nettverk når det gjelder 

familieplanlegging. 

På den andre siden sier mannlige leger at de ikke får undersøke innvandrerkvinnene og 

henviser derfor til kvinnelig gynekolog. Dette bekreftes også i en finsk studie (Degni et al., 

2011, s. 8) hvor det sies: ”  

“They do not want to be examined by a man, because in their religion, a woman is not 

allowed to be naked in front of a man who is not her husband, so they want a female 

physician and not a male.”   

Handlingsplanen sier strategiene skal ligge på et lavterskeltilbud. Resultatet i undersøkelsen 

viser at praksis i mange tilfeller blir til at kvinnene blir henvist til spesialistnivå med ekstra 

kostnader og ventetid. Handlingsplanen (s. 26) sier at:  

”Fastlegen er det viktigste tilbudet for konsultasjon om seksuell helse for unge voksne. 

Nyere undersøkelser tyder imidlertid på at fastlegen ikke oppfattes som et 

lavterskeltilbud, både fordi man må betale egenandel og på grunn av timebestilling og 

ventetid.” 
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Resultatene fra den kvantitative delen viser at kun 42% av innvandrerkvinnene fikk tilbud om 

6-ukerskontroll og av disse var det kun 30% som fikk tilbud om prevensjon. Dette tyder på at 

helsevesenet har en utfordring i å nå frem med informasjon om prevensjon og hvor den skal 

gis. Årsakene til dette kan være flere, men en grunn kan være organisering av helsetilbudet. 

Det viser seg at en innvandrerkvinne ofte kun vil forholde seg til jordmor under et 

svangerskap av årsaker som er belyst tidligere. Selv om jordmødre i henhold til 

”Retningslinjer for svangerskapsomsorgen” (Sosial & Helsedirektoratet, 2005) kan utføre 6-

ukerskontroll, så er praksis i mange kommuner at dette blir lagt inn under FLO. I St.mld. nr 

12  (2008-2009), konstanteres det på s.28 at:  

”Kommunene har i dag begrensede økonomiske insentiver for å styrke 

jordmortjenesten sammenliknet med å la fastlegen utføre all svangerskapsomsorg. 

Kommunenes utgifter til svangerskapsomsorg utført av fastlegene dekkes gjennom per 

capita tilskuddet, og det økonomisk gunstigste for kommunen er derfor å la fastlegene 

utføre svangerskapskontrollene i sin private praksis.” 

Det kan derfor oppstå en brist i kommunikasjonen innenfor dagens organisering ved at 

jordmor som forestår kontrollene under svangerskapet ikke informerer om familieplanlegging 

fordi det er graviditeten som er i fokus ved disse kontrollene. Videre så er det slik at det i 

praksis er fastlegen som utfører seks-ukers kontrollene og derfor er ikke dette i fokus hos 

jordmor. Dette er noe som blir bekreftet i resultatene av intervju med informanter fra 

jordmortjenesten. FLO er statistisk (St.mld. nr. 12 (2008-2009) den som utfører første kontroll 

i svangerskapet, mens de øvrige utføres av jordmortjenesten i kommunene. Det kan derfor 

tenkes at heller ikke legen har fokus på å informere om familieplanlegging på dette første 

møte med den gravide, og siden resten av kontrollene utføres av jordmor blir denne 

informasjonen ikke gitt av verken lege eller jordmor. Det kan derfor synes som om at 

kontinuitet i oppfølging av innvandrerkvinnene er avgjørende for at informasjon og 

veiledning i familieplanlegging skal nå frem. Det kan derfor tenkes at en gjennomgang av en 

helhetlig svangerskapsomsorg, inkludert familieplanlegging kan være hensiktsmessig for å nå 

innvandrerkvinnene. På den annen side kan det ikke utelukkes at prosedyrer og rutiner som i 

dag er gjeldende er de rette, men at resultatene fra kvantitative undersøkelser har bæring på 

språklige barrierer og forståelse av informasjonen, heller enn at den ikke er gitt. Uansett er 

resultatet at flesteparten av innvandrerkvinnene selv mener at de ikke har fått tilbud om 

prevensjon, og selv om dette ikke nødvendigvis kan generaliseres til hele populasjonen, så gir 
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det i en viss grad signaler om at helsevesenet har en utfordring i å nå ikke-vestlige 

innvandrerkvinner. 

6.3.3 Samarbeid 

Det eksisterer ulike oppfatninger om innvandrerkvinnene skal tilpasses et helsesystem som er 

likt for alle eller om det skal iverksettes spesiell organisering for enkeltgrupper i samfunnet. 

Jeg tror sannsynligheten for å oppnå gode resultater må være styrende i denne prosessen, 

snarere enn rigide organisatorisk bestemmelse. I denne sammenheng mener jeg at det er grunn 

til å tro at helsevesenet vil være tjent med å samarbeide med andre enheter for å nå frem til 

innvandrerkvinnene. I min undersøkelse peker informanter både fra helsevesenet og 

innvandrerkvinner på at dette utgjør en viktig faktor. Integreringsordningen og skole for 

norskopplæring er ofte innvandrerkvinnenes første møte med det offentlige i Norge. I forhold 

til familieplanlegging vil det derfor være av stor nytte å kunne samarbeidet med disse 

enhetene og knytte ulike aspekter av familieplanlegging opp mot øvrige aktiviteter på disse 

arenaene. Bruk av brobygger er et element som blir påpekt av informanter som representerer 

innvandrerkvinnene. Dette vil kunne inngå som et viktig element i helsevesenets 

forebyggende arbeid fordi det bidrar til økt tillit blant innvandrerkvinnene. Min erfaring fra 

undervisning for innvandrerkvinner ved Rosenhof skole har blitt møtt med stor entusiasme 

blant innvandrerkvinnene og vært en lærerik erfaring for meg. De er da i en gruppe som er 

likestilte og deres terskel for å stille spørsmål er lav. Dersom de av ulike årsaker ikke får med 

seg informasjonen kan de også spørre sine medelever. Informasjon som blir gitt felles i et 

klasserom, vil også være et felles tema som blir diskutert blant innvandrerkvinnene og derfor 

utdypet videre mellom kvinnene. Som tidligere beskrevet så viser studier at enkelte grupper 

av innvandrerkvinner lytter mer til sitt eget nettverk enn helsevesenet, og derfor blir tillit 

svært viktig for å kunne nå frem med informasjon om familieplanlegging. 

6.3.4 Økonomiske forhold 

Det norske offentlige helsevesenet er basert på at økonomiske evner hos den enkelte ikke skal 

ha en betydning i forhold til helsetilbudet.  

En svensk studie (Söderberg et al., 1993)) viser sammenheng mellom sosioøkonomiske 

forhold og økt abortrisiko. I de geografiske områdene hvor abortraten var høyest, var 

arbeidsløsheten høyere, utdanningsnivået lavere og andel innvandrere høyere. I en annen 
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undersøkelse fra USA viser tall at 68% av kvinnene oppgir ”poor economic situation” som 

årsak til abort (Helström et al., 2003). Det kan synes som om dette også kan relateres til 

skandinaviske forhold gjennom at 32% av kvinnene i en svensk undersøkelse oppga dårlig 

økonomi som en årsak til abort (Larsson et al., 2002). Nå skal man være forsiktig med å 

trekke en konklusjon om at økt abortrisiko ved dårligere sosioøkonomiske forhold også 

medfører mindre bruk av prevensjon ved de samme forholdene. Dog mener jeg det ikke kan 

utelukkes, fordi andre studier visere at den største gruppen av innvandrerkvinner som tar 

abort, er den gruppen som allerede har mange barn. Derfor mener jeg det er grunn til å tro at 

dårligere sosioøkonomiske forhold spiller inn på manglende bruk av prevensjon og økt 

abortrisiko. Innvandrerkvinner er en sårbar gruppe med til dels dårlige sosioøkonomiske 

status og er eksponert for høyere abortrisiko (Rasch et al., 2007). Et vesentlig element i den 

sosioøkonomiske situasjon er din økonomiske bæreevne. Den etnisk norske befolkning lever i 

et privilegert samfunn og de fleste ser ikke på dagens helseordning som noe økonomisk 

hinder.   

Den baserer seg på relativt sett, i forhold til et gjennomsnittelig inntektsnivå, små egenandeler 

og vil ofte ikke utgjøre noen stor faktor i familieplanlegging. Resultater fra min undersøkelse, 

samt erfaringer fra FAFUS viser at dette ikke alltid er tilfelle med innvandrerkvinnene. 

Snarere tvert i mot hevdes det at den økonomiske faktoren spiller en rolle. Dette handler om 

både at den oppfattede verdien av eksempelvis prevensjonsveileding ikke samsvarer med 

kostnaden, samt det faktum at ikke alle innvandrerkvinner disponerer sin egen økonomi fritt.  

 

HD promoterer gjennom sin handlingsplan bruk av langtidsvirkende reversible 

prevensjonsmetoder (LARC). Når det gjelder bruk av spiral kan det nevnes at slik praksisen 

er i dag vil det koste kvinnen egenandel hos fastlege for to besøk (en konsultasjon for resept 

utgivelse av spiral og en senere konsultasjon for innsetting av spiral), pluss ekstra takst for 

gynekologisk undersøkelse. Dette vil til sammen ikke være et ubetydelig beløp for kvinnene.  

Handlingsplanen beskriver at kostnader ikke skal være til hinder for prevensjonsbruk. Min 

undersøkelse viser at dagens takstsystem spiller inn som en faktor og egen erfaring fra 

prosjekt FAFUS tilsier at dagens kostnader medfører at kvinnene ikke oppsøker helsevesenet. 

På bakgrunn av disse elementene så er det grunn til å tro at helsetjenesten vil nå flere 

innvandrerkvinner dersom alle tjenester forbundet med familieplanlegging er kostnadsfrie. 
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6.3.5 Demografisk overgang 

Modellen for den demografiske overgang har muligens ikke direkte inngripen i abortdebatten, 

men jeg mener den belyser viktige aspekter i forhold til hvordan vi møter innvandrerkvinner 

fra ulike u-land som i den demografiske modell befinner seg der etnisk norske kvinner befant 

seg for 150 år siden. Forenklet sagt, så skal vi forsere 150 år på ett år, noe som selvsagt setter 

store krav til helse- og utdanningssystemet. 

Den demografiske modell viser at land som representerer store grupper av innvandrerkvinner 

i Norge befinner seg i fase 2 i den demografiske modell. Dette innebærer at de kommer fra 

samfunn hvor det er normalt å føde mange barn på grunn av høy spedbarnsdødelighet og for å 

sikre egen alderdom. Denne fasen befant Norge seg i på 1800-tallet og vi gikk inn i fase 4 fra 

1930-årene. Ved å se på karakteristikkene for de ulike fasene, ser vi at det som har vært 

vanlig med hensyn til familieplanlegging og bruk av prevensjon i Norge de siste 30-40 årene, 

på ingen måte er gjenkjennbart i land som Somalia, Eritrea og Afghanistan. 

Familieplanlegging blir etter min mening derfor ikke bare en teknisk informasjon om 

virkninger og bivirkninger, men også i stor grad en evne til å sette seg inn i 

innvandrerkvinnenes bakgrunn og historie. Dette vil variere fra kvinne til kvinne, avhengig av 

opprinnelsesland, men helsepersonell bør tilføres kompetanse vedrørende de største gruppene 

som et minimum. 

6.4 Praktiske tiltak og veien videre  

Jeg har gjennom denne oppgaven søkt å finne årsaker til at innvandrerkvinner i Norge er 

overrepresentert i abortstatistikkene og således finne mulige forebyggende tiltak for å 

redusere uønskede svangerskap og abort i denne gruppen.  

Hvorfor uønsket svangerskap og abort oppstår hos innvandrerkvinner er et spørsmål fullt av 

kompleksitet. Jeg har forsøkt å finne svar på dette ved å dele temaet i to områder. Ett område 

som omhandler innvandrerkvinnenes personlige faktorer i form av kulturelle og 

kompetansemessige forhold, og en del som omhandler eksterne forhold i form av et likeverdig 

helsetilbud.  

Mange innvandrerkvinner kommer fra en til dels svært annerledes kultur som innbefatter 

andre religioner, normer og tradisjoner. På bakgrunn av mine undersøkelser og andre studier 



 
 
68 

så er det grunn til å tro at manglende bruk av prevensjon kan ha sin årsak i kulturelle forhold. 

Ulike religioner har ulike oppfatninger om bruk av prevensjon. Den islamske religion sier at 

prevensjon på generelt grunnlag ikke er tilrådelig, kun av helsemessige årsaker. Videre så er 

abort forbudt i denne religionen. Dersom muslimske innvandrerkvinner skulle forholde seg til 

dette helt strengt, skulle vi tro at de ikke ville vært overrepresentert i abortstatistikken. Men 

som studier viser så er de abortsøkende blant innvandrerkvinnene eldre og har flere barn fra 

før enn etnisk norske, noe som tyder på at bruken av prevensjon ikke er utbredt, men at abort 

foretrekkes når innvandrerkvinnen ikke ønsker flere barn. Et annet aspekt i kulturelle forhold 

er innvandrerkvinnenes tradisjoner og normsett. I enkelte deler av verden er det å få mange 

barn forbundet med status og sikkerhet og innvandrerkvinnen får mange barn av den grunn, 

men man kan også tenke seg at ved en bedre forståelse av det norske samfunn, så vil ikke 

prioriteringer i antall barn være de samme som i hjemlandet fordi man er sikret økonomisk på 

en helt annen måte i Norge. Det er videre tradisjoner blant store innvandrergrupper at det er 

mannen og/eller svigermor som i større grad en det vi er vant til bestemmer antall barn og om 

kvinnen skal bruke prevensjon. Med utgangspunkt i det som er beskrevet i denne oppgaven så 

mener jeg det er grunn til å tro at kulturelle forhold spiller en rolle i forhold til 

innvandrerkvinners bruk av prevensjon, men rollens størrelse er vanskelig å fastslå. 

Del nummer to i de personlige forholdene som påvirker bruk av prevensjon er 

innvandrerkvinnens kompetanse. En rekke studier og mine egne undersøkelser viser at 

kompetanse i forhold til familieplanlegging er i varierende grad mangelfull hos mange 

innvandrerkvinner. Kompetansenivået strekker seg fra de som aldri har hørt om prevensjon til 

de som har god kunnskap til og bruker prevensjon. Mine undersøkelser viser dog at generelt 

sett er kunnskapsnivået lavt. Lavt kunnskapsnivå betyr ikke at innvandrerkvinnen ikke bryr 

seg om temaet, men snarere at det oppstår et stort rom for misforståelser og feiltolkninger. Et 

annet aspekt av lav kunnskap kan gi seg utslag i dårligere kommunikasjon med helsepersonell 

og dermed ufullstendig eller ikke tilstrekkelig informasjon om familieplanlegging. Spørsmål 

fra en fastlege eller jordmor som ikke er tilpasset innvandrerkvinnens kompetansenivå, kan 

medføre at kvinnen ikke forstår og at det av den grunn ikke blir en fruktbar samtale som gir 

kvinnen ytterligere kunnskap som igjen gir en redusert fare for uønskede svangerskap. 

Resultater fra min undersøkelse viser at selv de enkleste sammenhenger må forklares. Mange 

har informasjon som bygger på myter om prevensjonens helseskadelige effekter og 

bivirkninger blir tolket som noe helt annet enn det de er. Lavt utdanningsnivå, liten kjennskap 
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til helsesystemet og lav kunnskap om egen kropp og prevensjon vil være en faktor med 

hensyn til uønskede svangerskap og mulig påfølgende abort.  

En rekke eksterne forhold påvirker innvandrerkvinnenes bruk av prevensjon og antall aborter. 

Helsevesenets tilgjengelighet er en viktig faktor, ikke bare i form av et telefonnummer eller 

oppmøtested, men også målt i ønskverdige resultater. Min undersøkelse viser at det eksisterer 

et uttalt behov for at helsevesenet tilpasser seg de aktuelle grupper av innvandrerkvinner. Ved  

forholdene som omfatter organisering, økonomi og kompetanse blant helsepersonell, sitter 

myndighetene selv på avtrekkeren i forhold til forebyggende tiltak. FLO fungerer bra for 

etnisk norske kvinner, de økonomiske konsekvensene for legekonsultasjoner oppfattes som 

små og etnisk norske kvinner har gjennomført en offentlig skolegang som har gjort de i stand 

til å orientere seg i helsevesenet i forhold til behov. Dette er ikke gjeldende for en del 

innvandrerkvinner som kommer fra dårligere sosioøkonomiske forhold. Denne manglende 

kunnskapen og forståelsen medfører at helsepersonellet som skal samhandle med 

innvandrerkvinnene må ha en kompetanse og et tidsmessig forhold til utfordringene som 

skaper et ønsket resultat. Det er grunn til å tro at dette ikke alltid er tilstede i dag. 

Utfordringene helsevesenet står overfor, er ofte en innvandrerkvinne som kan dårlig norsk, 

har lav kunnskap om prevensjon og/eller har myteaktige informasjoner fra sitt nettverk. I en 

hektisk hverdag med korte konsultasjoner i FLO vil det ikke være enkelt å nå frem til 

innvandrerkvinnen med den informasjonen som er nødvendig for at hun kan gjøre egne 

vurderinger av bruk av prevensjon. De kvantitative undersøkelsene i FAFUS viser at selv ved 

lange konsultasjoner er det en relativt høy andel (27%) som kommer tilbake til ny 

konsultasjon. Både informasjonsprosessen mellom helsepersonell og innvandrerkvinnene og 

beslutningsprosessen om bruk av prevensjon er tidkrevende og fordrer kunnskap. Det at så 

mange kommer tilbake viser at det er et behov for oppfølging av ulike årsaker. Noen ønsker å 

slutte med prevensjon på grunn av bivirkninger, mens noen ønsker mer informasjon etter å ha 

diskutert med sin mann eller andre i sitt nettverk. Det er således hensiktsmessig å ha et 

lavterskeltilbud hvor innvandrerkvinnene enkelt kan få denne oppfølgingen uten tanke på 

kostnader eller andre praktiske hindre. Mange innvandrerkvinner kommer fra lavere 

sosiøkonomiske forhold med lav HL og selv om det norske helsesystemet er bygget rundt 

likeverd, tror jeg dagens system må kompletteres med andre tilbud for å fange opp alle 

innvandrerkvinner i det forebyggende arbeidet. En hensiktsmessig tilpasning vil således 

kunne føre til en reduksjon i uønskede svangerskap. 
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På bakgrunn av de funnene jeg har gjort gjennom egen undersøkelse og det jeg har 

gjennomgått av relevante studier, mener jeg det er grunnlag for å komme med forslag til 

forebyggende tiltak for å redusere uønskede svangerskap og aborter blant innvandrerkvinner.  

Kulturelle forhold som religion, tradisjoner og normer påvirker familieplanleggingen. 

Innvandrerkvinnenes kompetanse i forhold til egen helse og prevensjon har en stor betydning 

for å unngå uønsket graviditet. Videre så er helsesystemets organisering viktig for at 

innvandrerkvinnene skal oppnå likeverdige helsetjenester. Det er således ikke vanskelig å 

kunne peke på forhold som medvirker i en eller annen grad til at prevensjon ikke brukes og 

fører til uønskede graviditeter blant innvandrerkvinnene. Utfordringen blir å finne tiltak for å 

fange opp behovene til innvandrerkvinnene og tilrettelegge for et redusert antall uønskede 

svangerskap. 

Som tidligere nevnt kan vi enten ”presse” innvandrerkvinnene inn i det helsesystemet som 

etnisk norske kvinner forholder seg til, eller vi kan endre tilbudet i helsesystemet med en 

tilpasning til innvandrerkvinnenes behov. Ut i fra mine undersøkelser mener jeg det er sterke 

grunner til å tro at det sistnevnte vil ha den beste effekten. Mange innvandrerkvinner tilhører 

en ressurssvak gruppe, enten flyktninger eller asylsøkere, og de evner ikke å utnytte det 

norske helsesystemet slik det er tilrettelagt. Ei heller er de i stand til å tilegne seg den 

informasjonen som er nødvendig for å øke egen kompetanse på området, enten av 

kommunikasjonsmessige eller andre årsaker. Jeg tror derfor det bør opprettes lavterskeltilbud 

til innvandrerkvinnene som ser den helhetlige svangerskapsomsorg og familieplanlegging i en 

helhet, og hvor personene som er involvert blir ansvarlig for en helhet. Hvor er det 

informasjon om familieplanlegging og bruk av prevensjon gis? I dag er det regulært å gi 

informasjon og tilbud om prevensjon på 6-ukerskontroll etter fødsel. Denne utføres i stor grad 

av leger. De fleste går også til lege ved første konsultasjon ved graviditet. Resultatene fra 

denne undersøkelsen viser at øvrige kontroller som regel utføres av jordmor ved helsestasjon. 

Det er altså ingen sømløs oppfølging av den gravide og dette kan medføre ulikt fokus og 

manglende informasjon, blant annet om 6-ukerskontroll. Et lavterskeltilbud bør derfor 

innebære at innvandrerkvinnen blir fulgt opp av en og samme person under hele 

svangerskapsomsorgen. Dette kan være gjennom FLO eller det kan være hos jordmor ved en 

helsestasjon. Noe som taler for det siste er at mange innvandrerkvinner ikke vil undersøkes av 

mannlig lege, mens det i dag er overveiende kvinnelige jordmødre. Samtidig vil både 

graviditetskontroller, spedbarnskontroller og 6-ukerskontroll foregå på samme plass med 
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kjente ansikter. Kultursensitivitet er understreket gjennom oppgaven og behovet for tilførsel 

av slik kompetanse er tilstede. Jeg tror ikke det kan forventes at en slik kompetanse kan 

tilføres FLO i stor nok grad til å dekke behovet. Ikke fordi legene ikke er mottakelig, men 

fordi de håndterer hele pasientlister med hele spekteret av ulike sykdomstilfeller og derfor 

vanskeligere kan holde fokus på innvandrerkvinners spesielle behov. Derimot vil en 

helsestasjon i områder som knytter til seg mange innvandrere kunne spesialisere seg og bygge 

kompetanse på de ulike kulturelle forhold som innvandrerkvinnene representerer. Men det er 

ikke bare under svangerskapsomsorgen det er ønskelig å ha kontakt med innvandrerkvinnene. 

Det er i høyeste grad fornuftig å starte informasjonen om familieplanlegging før en graviditet. 

Mange har en lav kunnskap om prevensjon før de kommer til Norge. Aktivitetene bør derfor 

starte allerede under introduksjonsordningen ved ankomst til landet. De mottar der mye 

informasjon og vi kan ikke forvente at opplysninger om familieplanlegging vil bli husket. Det 

er derfor viktig at dette blir fulgt opp når de starter norskundervisning. I Oslo er det egne 

skoler for innvandrerkvinner med norskopplæring som hovedfokus. Her bør det også kunne 

legges inn tid for prevensjonsveiledning og generelle diskusjoner om familieplanlegging. Det 

viser seg at dette er svært fruktbart, både fordi man da sitter sammen med andre kvinner i 

samme situasjon som forstår hverandre og at det språklige handikappet spiller en mindre rolle 

enn det vill gjort hos en fastlege. Både på helsestasjon, men ikke minst i 

undervisningsøyemed om prevensjon bør det benyttes brobyggere. Dette er personer som 

kjenner begge kulturer og som behersker språket og inngir tillit overfor innvandrerkvinnene. 

De vil være et slags sannhetsvitne i forhold til den informasjonen som blir gitt, og det er 

grunn til å tro at effekten av informasjonen øker betydelig. En etnisk norsk kvinne har svært 

få problemer med å finne ut av det norske helsesystemet. De har vokst opp i det og registrerer 

endringer etter hvert som de kommer. Mange innvandrerkvinner kommer fra helt andre 

forhold og skal absorbere de norske prosedyrene fra første dag. Det viser seg at det ikke 

fungerer i alle tilfeller og innvandrerkvinnene ender opp på legevakten fordi det er enklere for 

de. Jeg tror derfor at vi må skape en enkelhet for kvinnene. Alle aspekter av 

familieplanlegging og svangerskapsomsorg på helsestasjon utført av kvinner som setter av 

rikelig med tid, er en slik enkel løsning.    

I områder med mange innvandrerkvinner vil et lavterskel helsesenter, bestående av 

helsepersonell som lege, jordmor og helsesøster kunne utarbeide en prosessorientert 

rollefordeling som er basert på innvandrerkvinnenes behov. Et slikt helsesenter vil kunne 

opparbeide seg spisskompetanse på området og gi verdifull informasjon inn i helsesystemet i 



 
 
72 

form av erfaringsbasert tiltak som bidrar til å redusere antallet uønskede svangerskap og 

aborter blant innvandrerkvinner. 

Mangelfull bruk av prevensjon har en økonomisk kostnad for samfunnet, men den har ikke 

minst en etisk og helsemessig konsekvens for innvandrerkvinnen. Et uønsket svangerskap 

som ikke fører til abort vil også kunne ha negative konsekvenser i form av manglende 

oppfølging av sine mange barn og i form av redusert mulighet for integrering i det norske 

samfunn gjennom deltakelse i arbeidslivet. 

Både de integreringsmessige, etiske og helsemessige aspektene av uønskede svangerskap 

innebærer så store konsekvenser for den enkelte innvandrerkvinne at det norske helsevesenet 

etter min oppfatning er pliktige til å legge betydelig vekt på å iverksette forebyggende tiltak. 
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8 Vedlegg 

8.1 Informasjonsskriv til informanter med 
samtykkeerklæring 

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave 

Jeg er masterstudent i erfaringsbasert helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo og holder 

nå på med den avsluttende masteroppgaven.  

Problemformulering i min oppgave lyder: ”Hvordan forebygge uønsket svangerskap og abort 

blant ikke-vestlige innvandrerkvinner?” 

Jeg er ansatt som jordmor ved OUS, Ullevål. Siden høsten 2010 har overlege ved føde/barsel 

avdelingen og tre jordmødre med meg, drevet et prosjekt som omhandler minoritetskvinner 

og reproduktiv helse.  

Dette prosjektet har bakgrunn i erfaringer vi har gjort oss gjennom lang praksis hvor vi møter 

minoritetskvinner som er slitne og deprimerte etter mange barnefødsler og som gir uttrykk for 

at ikke alle svangerskap er planlagte eller ønsket. 

Kort fortalt om prosjektet gir vi et gratis tilbud med informasjon/veiledning i 

familieplanlegging og prevensjon, tar celleprøver og gir gratis prevensjon til 

minoritetskvinner i fertil alder. 

Det er vel dokumentert at det er betydelige sosiale ulikheter i helse i Norge, noe som også er 

tilfelle for forekomsten av uønsket svangerskap og abort. Undersøkelser viser at 

minoritetskvinner i høyere grad enn etnisk norske velger abort og dette ønsker jeg å 

undersøke mer. 

Helsedirektoratet sier i sin handlingsplan at strategier og tiltak som skal forebygge uønsket 

svangerskap og abort må tydelig måltrettes mot minoritetskvinner og det mangler i dag gode 

metoder for å nå disse kvinnene.  
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Gjennom min masteroppgave er jeg interessert i å finne ut mer om hvordan vi skal nå 

kvinnene på en måte som gjør at de i realiteten skal ha mulighet til å planlegge sine 

svangerskap og dermed ha muligheter til å hevde sin autonomi. 

For å finne ut av dette ønsker jeg å intervjue 5-7 fastleger/jordmødre som i dag har en viktig 

rolle i møte med kvinnene og 3 kvinner i ledende stillinger i innvandrergrupper. 

Spørsmålene som stilles vil være åpne og dreie seg om kulturelle og språklige barrierer, 

kunnskap om egen kropp og prevensjon blant kvinnene, legens rolle, helsetjenestens 

tilgjengelighet samt hvem det er som har insentiv til å forebygge uønsket svangerskap og 

abort i Norge i dag. 

Jeg vil bruke bærbar PC til lydopptak og ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet vil ta 

omtrent en time, og vi blir sammen enige om tid og sted. 

Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 

måtte begrunne dette nærmere. 

Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli anonymisert. Opplysningene vil 

bli behandlet konfidensielt, og ingen enkelt personer vil kunne gjenkjennes i den ferdige 

oppgaven. 

Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når oppgaven er ferdig, innen utgangen av 

mai 2012.  

Dersom du har lyst til å være med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den 

vedlagte samtykkeerklæringen og sender den til meg. 

Hvis der er noe du lurer på kan du ringe meg på 47317882 eller sende e-post til 

aknet@online.no. 

Du kan også kontakte min veileder professor Olaf Aasland ved Institutt for helseledelse og 

helseøkonomi, Universitetet i Oslo på e-post o.g.aasland@medisin.uio.no 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunsvitenskapelig 

datatjeneste A/S. 
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Med vennlig hilsen 

 

Anne Kate Netskar 

Bjørnemyrveien 48 

1415 Oppegård 

 

Samtykkeerklæring: 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien av hvordan forebygge uønsket svangerskap og abort 

hos minoritets kvinner og ønsker å stille på intervju. 

 

Signatur  .................................................        Telefonnr. .......................................... 
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8.2 Intervjuguide  

8.2.1 Intervjuguide helsepersonell 

 

INTERVJUGUIDE  HELSEPERSONELL 

 

1.  Mann      Kvinne  

 

2.  Alder  30-40     41-50        51-60       61-›  

 

3.  Din innvandrerstatus  

     norsk           vestlig          ikke-vestlig  

- Evt hvor lenge har du bodd i Norge?................................................................................ 

- Har du jobbet i utlandet?   Ja         Nei  

- Evt hvilket land?..............................................................................................................      

         

4.  Hva tenker du kjennetegner en innvandrerkvinne?..................................................................  

     ................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................. 

5. Hvordan opplever du samhandlingen med innvandrerkvinner du møter i konsultasjoner? 

(f.eks kvinner som snakker lite norsk, har nettopp kommet til Norge, ikke har gått på skole,               

bruker hijab eller burka)............................................................................................................ 
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- Hva synes du evt. kan gjøre samhandlingen vanskelig?................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

- Er det vanskelig å snakke om prevensjon med kvinnene?               ja       nei   

 

- Evt hvorfor?..................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

- Er din erfaring at innvandrerkvinner tar opp temaet prevensjon på lik linje som etnisk 

norske?     ja         nei   

 

- Hva tenker du evt er årsaken til at de ikke tar opp temaet?.............................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

- Hvordan opplever du innvandrerkvinnens informasjonsbehov for prevensjon? 

      ........................................................................................................................................... 

     ............................................................................................................................................ 

     ............................................................................................................................................ 
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- Hva tenker du om tidsaspektet i møtet med 

kvinnene?.......................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

              

6. Er forespørsel om prevensjon et rutine spørsmål ved 6-ukers kontroll?    ja          nei  

 

      - Tror du at prevensjon blir tatt opp på lik måte med innvandrer- 

         kvinner som etnisk norske?                                                                    ja         nei  

 

       - Evt hvorfor ikke?.............................................................................................................. 

          ......................................................................................................................................... 

          ......................................................................................................................................... 

          ......................................................................................................................................... 

 

  - Hva mener du kan være utslagsgivende for at prevensjon evt ikke  

          blir snakket om under konsultasjonen?............................................................................. 

          ........................................................................................................................................... 

          ........................................................................................................................................... 

          ........................................................................................................................................... 

          ........................................................................................................................................... 
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      -   Hender det at du tenker at det ikke er noen hensikt i å ta opp temaet?    ja           nei  

          evt hvorfor? 

          ............................................................................................................................................. 

          ............................................................................................................................................. 

          ............................................................................................................................................. 

          ............................................................................................................................................. 

 

7. Har du noen tanker om helsevesenets tilgjengelighet er av  betydning når 

    det gjelder forebygging av uønsket svangerskap og abort hos innvandrer- 

    kvinner?.................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................ 

    ................................................................................................................................................ 

    ................................................................................................................................................ 

    ................................................................................................................................................ 

 

8.  Hvordan tror du helsevesenet kan tilrettelegges slik at man fremmer forebygging av  

     uønsket svangerskap og abort blant innvandrerkvinner?........................................................ 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 
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9. Hvordan tror du vi kan forebygge uønsket svangerskap og abort hos innvandrer- 

      kvinnene?............................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................. 

      ............................................................................................................................................. 

      ............................................................................................................................................. 

      ............................................................................................................................................. 

 

 10.  Når du informerer om prevensjon bruker du da ordet prevensjon?      ja           nei   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
88 

8.2.2 Intervjuguide innvandrerrepresentanter 

INTERVJUGUIDE INNVANDREREPRESENTANTER 

- i ledende stilling ved en innvandrerorganisasjon 

1. Hvilken nasjonalitet har dine medlemmer (du)?..................................... 

 

2. Alder  20-30       31-40       41-50        51-60         61-70  

 

3. Hvor mange år har du bodd i Norge?   0-5    6-10         11-15       16-20       ›20  

 

4. Hva betyr ordet prevensjon for deg?.................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. Gjør kvinner i din organisasjon noe ”mot å bli gravid”? 

6. Planlegger kvinnene å få barn? 

    Ja          Nei         Sjelden  

Hvorfor?............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Hvilke metoder bruker kvinnene mot å bli gravid?........................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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Hvilke andre metoder kjenner kvinnene?............................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

7. Hva gjør det vanskelig at kvinner gjøre noe mot å få barn?................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

8. Hva kan man gjøre/ hvordan kan man hjelper kvinner som ikke ønsker flere barn? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

 

9. Hva kan jeg som jordmor gjøre? Hvordan kan jeg hjelpe kvinnene? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

10. Hvorfor tror du , at det finnes så mange innvandrerkvinner som tar abort? 

.............................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

 

11. Hvordan kan vi hjelpe nyankomne innvandrerkvinner? Hva kan vi gjøre for at de hører om 

oss? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

..................................................................................................................................................... 
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8.3 Skriv fra Norsk Samfunnsfaglige Datatjeneste  
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2011/1966 B Hvordan når ikke-vestlige innvandrerkvinner med informasjon om prevensjon? 

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i møtet 19.10.2011. 

 Oslo Universitetssykehus – Ullevål ved øverste ledelse Forskningsansvarlig:
 Ursula Georgine Småland Goth Prosjektleder:

Prosjektomtale (revidert av REK): 
Masterstudien skal ved kvalitative og kvantitative metoder se på hvorfor det er høy forekomst av provosert
abort hos innvandrerkvinner og finne tiltak som kan settes i verk for å nå ikke-vestlige innvandrerkvinner
for å kunne forebygge abort. Undersøkelsen skal gjennomføres ved kvalitative intervjuer med
innvandrerrepresentanter og helsepersonell og anonymiserte registerdata fra prosjektet ”Familieplanlegging
og forebygging av uønsket svangerskap og abort hos innvandrerkvinner” - FAFUS. Deltakelse i den
kvalitative delen av studien bygger på informert samtykke. 

Forskningsetisk vurdering 
Når det gjelder den kvalitative delen av undersøkelsen fremgår det av søknaden og informasjonsskrivet at
den ikke vil inkludere helsespørsmål eller pasientopplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner. Så lenge
innvandrerrepresentanter og helsepersonell ikke skal intervjues om pasientopplysninger og vil overholde sin
taushetsplikt, faller studien utenfor helseforskningslovens virkeområde og er således ikke
fremleggingspliktig for REK.

Når det gjelder den kvantitative delen av studien, er det uklart for komiteen om prosjektet vil få tilgang til
pasientopplysninger som kan knyttes til den enkelte innvandrerkvinne og dermed er underlagt lovbestemt
taushetsplikt. Hvis det er slik at studien vil få utlevert anonymiserte opplysninger fra prosjektet FAFUS så
faller prosjektet utenfor helseforskningslovens virkeområde og er dermed heller ikke fremleggingspliktig for
REK. Anonymiserte opplysninger defineres som opplysninger der navn, fødselsnummer og andre
personentydige kjennetegn er fjernet slik at opplysningene ikke kan knyttes til en enkeltperson hverken
direkte eller indirekte, og således heller ikke er underlagt taushetsplikt.

Komiteen legger til grunn for sitt vedtak at opplysningene som skal utleveres til forsker fra prosjektet
FAFUS er anonymisert, og at studien således ikke er fremleggingspliktig for REK etter
helseforskningsloven.

Vedtak 
Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf helseforskningsloven § 2 sammenholdt med
§ 4 d, og er dermed ikke fremleggingspliktig.
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8.5 Søkestrategi 
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