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1 Sammendrag 
Helsedirektoratet har en målsetning om å redusere antall uønskede svangerskap og aborter i 

aldersgruppen 15-24 år. Denne aldersgruppen sammenfaller med målgruppen for Helsestasjon 

for ungdom og vil derfor være et naturlig innsatsområde.  

Etter gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget fant vi at Helsedirektoratet anbefaler økt bruk av 

langtidsvirkende reversibel prevensjon (LARC) for å forebygge uønskede graviditeter, 

spesielt for målgruppen til Helsestasjon for ungdom. Dette er i tråd med evidensbasert 

forskning som viser at LARC har bedre effekt og kontinuasjonsrate sammenlignet med annen 

prevensjon.  

LARC er en fellesbetegnelse for p-stav og spiral. Ved Helsestasjon for ungdom (HFU) i 

Bærum har de ikke et tilbud for innsetting av spiral. Det må gjøres opplæring av personell, 

rutiner må utarbeides og det må anskaffes materiell for at dette skal kunne tilbys. Vi anbefaler 

at antall spiraler som settes inn registreres og dette vil være en prosessindikator for prosjektet.  

Prosjektet vil ledes av daglig leder ved HFU Bærum.  

Vi  har utformet en plan for prosjektet basert på gjeldende anbefalinger og evidens i 

litteraturen, og vi mener at dette kvalitetsforbedringsprosjektet er både viktig og 

gjennomførbart.  
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2 Tema/ bakgrunn: 
Et svangerskapsavbrudd kan være emosjonelt utfordrende for kvinner (selv om det er 

selvbestemt), og utgjør en samfunnsøkonomisk kostnad (1, 2). Uønskede svangerskap kan 

forebygges. Både kobberspiraler og hormonspiraler er reversible langtidsvirkende 

prevensjonsmidler (LARC), med høy grad av sikkerhet mot uønskede graviditer. I tillegg kan 

kobberspiral brukes av de med kontraindikasjoner mor hormonell prevensjon (3)  

 

Helsedirektoratet anbefaler i dag at unge kvinner som ikke har født barn som ønsker et 

LARC, fritt skal kunne velge mellom kobberspiral, hormonspirsal og  p-stav (1). Også i 

internasjonale guidelines anbefales spiral som et alternativ for nullipara (kvinner som ikke har 

født barn).  

 

I Norge kan man i primærhelsetjenesten få satt inn spiral hos fastlege. I tillegg kan man ved 

enkelte helsestasjoner for ungdom, som Sex og Samfunn i Oslo, få satt inn spiral av lege, 

helsesøster eller jordmor. Det er ikke alle helsestasjoner for ungdom som tilbyr dette, noe som 

er utgangspunktet for vårt prosjekt. HFU Bærum ønsker å tilby innsetting av spiral til sin 

brukergruppe. 

 

Kvalitetsutfordringer ved innsettelse av spiral på HFU kan være manglende kompetanse, 

vedlikehold av kompetanse, manglende utstyr og manglende kapasitet. En annen utfordring 

ved vårt prosjekt er at det er usikkert hvor mange som ønsker å bruke spiral som 

prevensjonsmiddel i brukergruppen til HFU Bærum.  
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3  Kunnskapsgrunnlag 
 

I det følgende gjøres det rede for kunnskapsgrunnlaget som belyser vår anbefaling om 

innføring av tilbud om innsetting av spiral på HFU Bærum. Det gis også en beskrivelse av 

søkestrategi og hvilke informasjonskilder vi har brukt for å undersøke litteraturen på dette 

området. 

 

Med hjemmel i lov om svangerskapsavbrudd § 1 er samfunnet forpliktet til å drive 

forebyggende arbeid for å holde antallet svangerskapsavbrudd lavt (4). Forebygging av 

uønskede svangerskap og abort er viktige i folkehelsearbeidet (1). I Norge, og samtlige andre 

land i Europa, har kvinner i aldersgruppen 20-24 år høyest forekomst av selvbestemt abort.  

I en statusrapport fra 2012, er et sentralt resultatmål ”en jevn nedgang i abortratene, dvs. 

svangerskapsavbrudd pr. 1000 kvinner, spesielt i aldersgruppen 15-19 år og 20-24 år” (5). 

Målgruppen til HFU omfatter disse aldersgruppene, og vil derfor være et naturlig 

satsingsområde når det gjelder forebygging av uønskede svangerskap og abort. 

 

Helsedirekotoratet anbefaler økt bruk av LARC, (P-stav, kobberspiral og hormonspiral), (1, 

5). Anbefalingene fra Helsedirektoratet er basert på omfattende internasjonale 

kunnskapsoppsummeringer gjort av blant annet WHO (6-8).  

 

3.1 Litteratursøk/søkestrategi: 

3.1.1 PICO og kjernespørsmål: 

Som hjelp i søkeprosessen etter relevant litteratur for kunnskapsgrunnlaget, formulerte vi 

følgende PICO spørsmål:  

P: Unge kvinner, nullipara som ønsker reversibel langtidsprevensjon. 

I: Hormonspiral/kobberspiral 

C: Annen prevensjon. 

O: Graviditet, brukertilfredshet/fortsatt bruk, bivirkninger. 

Dette er et effektspørsmål, som besvares best med randomiserte kontrollerte studier (RCT). 
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3.1.2 Pyramidesøk i McMaster PLUS: 

Følgende søkeord ble brukt i McMaster PLUS:  

”Contraception AND adolescents”, ”Long acting reversible contraception”,  ”Long acting 

reversible contraception AND adolescent” og ”Intrauterine device AND adolescent”. 

 

Alle søkeordene resulterte i at første treff var UpToDate-artikkelen 

”Contraception: Overview of issues spesific to adolescents”. Andre relevante treff var 

”Contraception: an overview” og ”Intrauterine contraception: Devices, candidates, and 

selection”. Søkeordene ”intrauterine device AND ultrasound” ble også brukt og av flere treff 

øverst i pyramiden, bl.a. en UpToDate-artikkel: ”Intrauterine contraceptive device: Insertion 

and removal”. 

 

3.1.3 Hva sier litteraturen om LARC? 

LARC: hormonspiral, kobberspiral og p-stav er de mest effektive reversible 

prevensjonsmetodene (9). Dette har blitt illustrert med en prospektiv kohort fra USA som 

sammenlignet LARC med annen prevensjon. Studien inkluderte 9256 kvinner og varte i 3 år. 

Her fant man at prevensjonssviktraten blant de som brukte p-piller, plaster eller vaginalring 

var mye høyere enn for deltakere som brukte LARC (henholdsvis 4,55 mot 0,27 graviditeter 

per 100 deltakerår) (10). UpToDate anbefaler LARC som førstelinjeprevensjon hos tenåringer 

for å forhindre uønsket svangerksap (11). Dette bygger på anbefalinger fra The American 

College of Obstericians (12) og American Academy of Pediatrics (13). 

 

Av LARC-metodene favoriseres spiral (intrauterine device; IUD) grunnet sjeldnere forekomst 

av ukontrollerte blødninger, færre hormonelle bivirkninger og lengre virkningstid 

sammenlignet med progestin frigjørende implantater (inkludert p-stav) (3). På den annen side 

er det færre komplikasjoner knyttet til selve prosedyren med innsetting av p-stav 

sammenlignet med spiral. Prosedyrerelaterte komplikasjoner for p-stav er sjeldne og 

rapporteres hos 0,3-1 % ved innsetting, og hos 0,2-1,7 % ved fjerning (14). Ved innsetting av 

spiral er uterusperforasjon en alvorlig prosedyrerelatert komplikasjon. Uterusperforasjoner 

forekommer ved rundt 1 av 1000 innsettinger (15).  

Ved innsetting må infeksjon utelukkes, det bør testes for klamydia før eller ved 

innsetting av spiral. Innsetting av spiral kan utføres når som helst i menstruasjonssyklusen så 

lenge kvinnen ikke er gravid (16). Timingen for innsetting av kobberspiral har ikke effekt på 
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kontinuasjonsrate, effektivitet eller sikkerhet (17). Etter innsetting av kobberspiral har denne 

umiddelbar antikonsepsjonell virkning slik at kvinnen ikke må bruke annen prevensjon de 

første dagene. 

 

Kontinuasjonsrate av LARC sammenlignet med andre prevensjonsmetoder: 

Kvinner i aldersgruppen 15-24 år  har en høyere diskontuinasjonsrate for visse 

prevensjonsmetoder sammenlignet med kvinner i høyere aldersgrupper (5). 

Kontinuasjonsraten for de ulike prevensjonsmetodene er derfor viktig å ta i betraktning. En 

prospektiv studie som undersøkte 12 måneders kontinuasjonsrate blant 1099 tenåringer i 

alderen 14-19 år fant at kontinuasjonsraten var høyere for de som brukte LARC enn ved andre 

prevensjonsmetoder med følgende kontinuasjonsrater for de ulike prevensjonsmetodene (18): 

 

Prevensjonsmetode Antall (n) Kontinuasjonsrate 

Levonogestrel intrauterine system 300 81 % 

Kobberspiral 55 76 % 

Etonogestrel implantat 378 82 % 

Depot medoxyprogesterone acetat (P-sprøyte) 112 47 % 

Orale prevensjonsmidler 146 47 % 

P-plaster 21 41 % 

Vaginalring 57 31 % 

 

 

3.2 Hvorfor spiral på helsestasjon? 
I en statusrapport fra Helsedirektoratet fra 2012 fremkommer det mål som blandt annet 

fokuserer på å redusere antall aborter og øke bruken av sikrere prevensjonsmidler, spesielt i 

aldersgruppen 15-24 år (5). Målene skal forsøkes nådd gjennom blant annet bedre 

tilgjengelighet til tjenester med tilbud om rådgivning og veiledning, og spesielt til tjenester 

med tilbud om konsultasjon for prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). 

Det legges videre vekt på at helsestasjon og skolehelsetjeneste vil være essensielle 

innsatsområder for slike tjenester, og en ønsker å videreutvikle og styrke helsestasjon og 

skolehelsetjeneste på tilgjengelighet, tilbud og muligheter for helsefremmende virksomhet 

innenfor seksuell helse. 
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Det er en rekke aspekter ved helsestasjon som vi ser gjør denne arenaen godt tilpasset 

målgruppen: Ungdom i utdanning har sjelden fast inntekt, samt lite egenkapital. En 

konsultasjon på helsestasjon er gratis, til forskjell fra en konsultasjon hos gynekolog eller 

fastlege. For å kunne finansiere time hos gynekolog vil økonomisk hjelp fra foreldre/foresatte 

ofte være nødvendig. For selve prevensjonen må det betales egenandel, for ungdom mellom 

16-17 år er Mirena gratis (19). Kobberspiral er eneste hormonfrie LARC, og vil være et viktig 

tilskudd for et fullgodt behandlingstilbud. Helsestasjonen har åpningstider som er mer 

tilpasset et ungt menneskes utdanningshverdag, og det muliggjør at en kan oppsøke tilbudet 

uten å måtte søke seg fri fra undervisning. Ved å styrke og videreutvikle tilbudet til 

helsestasjonen vil det potensielt være færre behandlere og institusjoner å forholde seg til, og 

dette kan senke terskelen for kontakt og videre oppfølging, samt øke compliance. Mange 

ungdommer har etablert en trygg kontakt med skolehelsetjenesten. Helsepersonell her har ofte 

en direkte tilknytning til helsestasjonen, og mange jobber eller har jobbet der. Helsestasjonen 

vil da være en naturlig arena for videre oppfølging for seksuell helse.  
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4 Beskrivelse og vurdering av dagens praksis 
Per i dag er prevensjonsveiledningen fra helsesøster/lege naturlig nok tilpasset tilbudet som 

eksisterer ved HFU i Bærum. Det betyr at p-stav og p-piller er langt mer tilgjengelig for 

brukerne av HFU enn det å velge en IUD er, ettersom innsetting av dette ikke foregår på HFU 

i dag. Nedenfor illustreres to typiske pasientforløp for oppstart av prevensjon på HFU Bærum.  

 

Scenario 1: 

 

Scenario 2: 

 

Kvinne ønsker 
prevensjon

Oppsøker HFU

Prevensjonsveiledning 
med helsesøster/lege 

som typisk anbefaler p-
stav eller p-pille

Resept eller 
betenkningstid

Innsetting av p-
stav/oppstart p-pille eller 
annen prevensjon, eller 

ingen prevensjon

Kvinne kommer til HFU 
for testing av SOI, 

graviditet, 
nødprevensjon, annen 

årsak

Lege/helsesøster tar opp 
prevensjon under 

konsultasjonen

Prevensjonsveiledning, 
typisk med anbefaling av 

p-pille/p-stav

Resept eller 
betenkningstid

Innsetting av p-
stav/oppstart med p-pille 
eller annen prevensjon, 
eller ingen prevensjon
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Dersom HFU får implementert tilbud om innsetting av hormon- og kobberspiral, må 

prevensjonsveiledningen tilpasses heretter. Det betyr også at en rekke kvinner som ikke har 

kunnet eller villet bruke hormonell prevensjon, og dermed ikke har hatt noe tilbud hos HFU 

Bærum utover gratis utdeling av kondomer, vil kunne få et reelt tilbud i form av innsetting av 

kobberspiral. En del av prevensjonsveiledningen vil da bli en vurdering av helsesøster/lege 

sammen med kvinnen selv, der bivirkninger til de ulike LARCene må vurderes og veies for 

og i mot komplikasjoner ved innsetting. Det vil kunne gjøres en mer helhetlig vurdering, der 

spørsmålet om tilgjengelighet på de ulike metodene ikke lenger er et element, men der hver 

enkelt kvinnes preferanser kan stå i fokus.  

 

Dersom tilbudet implementeres vil man få et tredje scenario: 

 

 

4.1 Praksis i 2015: 

På slutten av 2015 var det personale med kompetanse til å kunne sette inn p-stav 3-4 dager 

per uke (av 4 åpningsdager). En av helsesøstrene som jobber ved HFU Bærum 1 gang i uken 

og som setter inn og fjerner p-stav, rapporterer selv (personlig korrespondanse) at hun satte 

inn 47 p-staver og fjernet 3 i løpet av 2015. Ved søk i journaldatabasen er det i alt 113 

konsultasjoner ved HFU Bærum i 2015 som har p-stav som oppsøkingsgrunn. Dette betyr 

ikke nødvendigvis at det ble satt inn 113 p-staver i 2015, da kvinner som har kommet for 

Kvinne ønsker 
prevensjon/annen hjelp 

fra HFU
Oppsøker HFU

Prevensjonsveiledning 
med lege/helsesøster 
som anbefaler LARC 

Resept/betenkningstid

Innsetting av IUD/p-stav, 
oppstart med p-piller 

eller annen prevensjon, 
eller ingen prevensjon
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resept på p-stav vil bli journalført med p-stav som oppsøkingsgrunn uten at p-stav ble satt inn 

ved denne konsultasjonen. Samtidig er det rapportert at det hender at oppsøkingsgrunn ikke 

alltid blir oppført, da dette ikke er nødvendig i journalsystemet for å kunne godkjenne 

dokumentet. Dette betyr trolig at tallet ikke er så langt unna det sanne antallet som fikk satt 

inn p-stav ved HFU Bærum i 2015. I tillegg var det ikke tilbud om å sette inn p-stav ved HFU 

Bærum før etter sommerferien, så forventet antall innsatte p-staver i 2016 vil være høyere enn 

for 2015. 

 

4.2 Begrunnelse for hvorfor vi vurderer at 

tiltaket er relevant og gjennomførbart: 

I en rapport fra SINTEF som omhandlet kvinner i alderen 20-24 år, var 80% seksuelt aktive 

(hatt samleie siste måned). 96% svarte at de hadde hatt en eller flere partnere det siste året, 

med seksuell debut ved 16 år (5, 19). Ca 25% av kvinnene hadde ikke brukt noen form for 

prevensjon de siste 30 dagene, og 65% hadde brukt hormonell prevensjon de siste 30 dager, 

mens 10% hadde brukt ikke-hormonell prevensjon (herunder kobberspiral). De yngste 

aldersgruppene hadde høyest andel av hormonell prevensjon. Den gruppen som sjeldnest 

oppga å bruke hormonell prevensjon var kvinner som var hjemme i fødselspermisjon eller 

hjemmeværende kvinner uten lønn, og disse gruppene er ikke høyt representert blant brukerne 

av HFU i Bærum.  

 

I forsøkskommuner der gratis prevensjon var innført, oppga en høyere andel å bruke 

hormonell prevensjon enn i kontrollkommunene, samt en økning i antall uthentede LARC i 

forsøkskommunene ble registrert i denne perioden. Dette kan tale i retning av at pris og 

tilgjengelighet spiller inn når ungdom velger prevensjonmetode, og at et lavterskeltilbud som 

HFU dermed er viktig for å øke bruken av prevensjonsmidler (herunder LARC) blant unge 

kvinner. Brukere som hadde sluttet eller tatt pause fra hormonell prevensjon oppga følgende 

grunner: hadde ikke lenger bruk for hormonell prevensjon, fikk bivirkninger, glemte å ta det, 

resept tok slutt og de fikk ikke tak i ny, at de var redde eller bekymret for bivirkninger, at det 

var for dyrt eller at de hadde forbigående dårlig råd. Flere av disse feilkildene vil kunne 

elimineres ved bruk av LARC, med potensielt bedre etterlevelse og sjeldnere stopp i 

prevensjonsbruken (18). LARC finansieres med et engangsbeløp og er i tillegg gratis for visse 
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aldersgrupper (16-17 år), og subsidiert i andre aldersgrupper, og er derfor ofte det rimeligste 

prevensjonalternativet. UpToDate anbefaler (grad 2) innsetting av spiral hos kvinner <25 år, 

og det er ikke noe motargument at de er nullipara (11). Flere av kvinnene som får innsatt p-

stav, opplever å få kontinuerlige blødninger og ønsker derfor å bytte prevensjonsmiddel. I og 

med at HFU ikke har noe annen LARC å tilby disse kvinnene, ender man derfor opp med å 

fjerne implantatet, og å skrive ut p-piller eller henvise videre til fastlege eller gynekolog for 

innsetting av kobberspiral eller hormonspiral. For å sørge for at kvinnene får et mer komplett 

lavterskeltilbud ville det derfor være ønskelig å tilby innsetting av hormonspiral eller 

kobberspiral på HFU i Bærum.  

 

Sex og Samfunn, en HFU i Oslo og den største i Norge, med spesialkompetanse på ungdom 

og seksuell helse har skrevet en metodebok om dette som brukes i hele Norge. Der ble det i 

følge lederen for Sex og Samfunn i 2015 satt inn p-stav hos 648 kvinner og spiral 333. LARC 

stod for 27.5% av prevensjonsmetodene som ble skrevet ut. Dette er langt høyere tall enn 

tilsvarende for resten av landet, selv om et av målene fra Helsedirektoratet er at en enda 

høyere andel av unge kvinner benytter seg av LARC. 4.5% av de som fikk prevensjon fra Sex 

og Samfunn fikk innsatt kobberspiral, noe som utgjorde 48% av innsatte spiraler. I 2015 var 

det 38551 kvinner i alderen 13-23 år i Oslo kommune (2700-2900 per årgang fra 13-18 år, 

deretter større årganger, trolig pga. studenter), mens det i Bærum i 2015 var 7967 kvinner i 

alderen 13-23 år (rundt 700-750 kvinner per årgang) (20). Antall som vil få innsatt spiral ved 

HFU i Bærum vil derfor naturlig nok være vesentlig lavere enn ved Sex og Samfunn, men en 

må regne med et visst antall der dette er aktuelt, da andelen unge kvinner som ønsker innsatt 

en IUD må kunne antas å være tilnærmet likt i Oslo og Bærum. Dette gjenspeiles i at andelen 

kvinner per 1000 mellom 15-24 år som hentet ut hormonspiral i 2014 var i følge 

reseptregisteret ca. likt i Oslo og Akershus. Det er derfor sannsynlig at man kan sammenholde 

de relative tallene fra Sex og Samfunn med HFU Bærum.  

 

Det var en betydelig økning i både innsatte IUDer og p-staver ved Sex og Samfunn i 2015 

sammenlignet med i 2014, og det er derfor naturlig at man vil kunne se en tilsvarende økning 

i Bærum. Det ble i 2015 innsatt 47 p-staver på en av åpningsdagene av én helsesøster, noe 

som indikerer at de relative tallene for innsetting av p-stav i Bærum kan være høyere enn 

tilsvarende for Sex og Samfunn i Oslo, og da med en potensielt større andel som vil være 

interessert i annen LARC. I tillegg blir en del ungdom per i dag henvist til Sex og Samfunn 
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for innsetting av spiral fra Bærum (HFU og fastleger). Disse vil kunne få innsatt spiral på 

HFU i Bærum i stedet dersom endringene blir implementert. 

 

 

Sex og Samfunn har de samme forutsetningene for innsetting av spiral som ved HFU. Ansatte 

er leger og helsesøstre. Ved Sex og Samfunn har man ikke tilgang på ultralydapparat, og 

innsetting og kontroll av spiral foregår derfor uten ultralydveiledning. Ultralyd etter innsetting 

kan være nyttig ved vanskeligheter ved innsetting eller smerter/ubehag i etterkant, men er 

ikke nødvendig under selve innsettingen (21). Det er heller ikke vist noen fordel ved 

innsetting av spiral under lokalanestesi i cervix (21). 
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5 Indikator 
Kvalitetsindikatorer brukes som mål på effekt av kvalitetsforbedringstiltak i helsevesenet. Det 

er gjerne et indirekte mål og sier noe om kvaliteten på det området som måles. Indikatorer kan 

brukes til ulike formål slik som faglig kvalitetsforbedring, støtte til brukervalg, 

virksomhetsstyring og samfunnsmessig legitimering og kontroll (22).  

 

Det finnes i hovedsak tre typer kvalitetsindikatorer, nemlig struktur-, prosess- og 

resultatindikatorer. Strukturindikatorer beskriver helsevesenets forutsetninger og rammer for 

forebygging, diagnostikk, behandling, pleie og rehabilitering ved å se på tilgjengelighet av 

utstyr, teknologi og fasiliteter, samt helsepersonellets kompetanse. Prosessindikatorer måler 

forhold knyttet til pasientforløpet slik som diagnostikk og behandling, og evaluerer om 

bestemte prosedyrer har blitt fulgt, gjerne i samsvar med etablerte kliniske retningslinjer. 

Resultatindikatorer måler helsegevinst for pasientene, for eksempel overlevelse, funksjon 

eller redusert forekomst av komplikasjoner (22).  

 

Overordnede krav til en indikator er at den skal være relevant, gyldig, målbar, tilgjengelig, 

pålitelig og tolkbar samt mulig å påvirke. I tillegg er det viktig at bruk av indikatoren ikke 

fører til endret oppmerksomhet slik at kvaliteten synker på områder som ikke måles (22).  

 

5.1 Indikator 1: HFU Bærum kan sette inn spiral hos 

kvinner som ønsker dette 
Ettersom et av målene ved vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er at HFU Bærum skal kunne 

sette inn spiral, har vi valgt indikatoren «HFU Bærum kan sette inn spiral hos kvinner som 

ønsker dette». Dette er en strukturindikator ettersom den evaluerer om helsestasjonen har de 

forutsetningene som skal til for å kunne gjennomføre en prosedyre. Ettersom det er klare 

anbefalinger om at dette bør være tilgjengelig for unge kvinner er det en relevant og gyldig 

indikator. Den kan måles ved at man undersøker om alt nødvendig utstyr er tilgjengelig ved 

helsestasjonen. I startfasen vil muligens ikke alle de ansatte kunne utføre prosedyren, slik at 

man også må kontrollere om det er personell med kompetanse på jobb. Dette kan enkelt 

gjøres ved å etablere en oversikt over hvilke ansatte som kan utføre prosedyren og deretter 

kontrollere om kompetent personell er på jobb de ulike dagene. Ved å lære opp nytt personell 
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vil indikatoren være sensitiv for endring og gjøre at helsestasjonen kan tilby spiral til kvinner 

som ønsker dette i større andel av åpningstiden. 

 

5.2 Indikator 2: Absolutt og relativt antall kvinner 

som får innsatt spiral ved HFU Bærum 
En annen indikator vi ønsker å benytte er prosessindikatoren ”Absolutt og relativt antall 

kvinner som får innsatt spiral ved HFU Bærum”. Det kan diskuteres om dette er en gyldig 

indikator ettersom det ikke er noen sikker sammenheng mellom antall innsatte spiraler og 

kvalitet, men vi mener at det er relevant å måle ettersom det vil fortelle om prosedyren faktisk 

blir utført når helsestasjonen har mulighet til det. Det er viktig å se på både antallet innsatte 

spiraler og andelen disse utgjør av alle som får et prevensjonstilbud for å vurdere om det er en 

økning i totalvolum eller preferanseendring. Dette er interressant ettersom Helsedirektoratet 

ønsker høyere andel LARC blant kvinner i den aktuelle aldersgruppen.  Vi mener også at det 

er viktig å vurdere om det gjennomføres nok prosedyrer til at de ansatte opprettholder 

kompetansen. Det kan dermed argumenteres for at det er sammenheng mellom indikatoren og 

kvalitet, ettersom opprettholdelse av ervervet kompetanse krever en viss kontinuitet. 

Indikatoren vil være enkel å måle ved for eksempel å krysse av på et ark for hver gang 

prosedyren utføres og den vil tolkes likt av alle.  

 

5.3 Resultatindikator 
Vi har valgt å ikke ha noen resultatindikator som mål for prosjektet. Vi har valgt dette fordi 

det vil være vanskelig å gjennomføre en god måling av resultatindikator ved helsestasjonen. 

En indikator kunne vært antall uønskede graviditeter blant kvinnene som søker 

prevensjonsveiledning ved HFU Bærum, men det ville nok ikke vært målbart fordi det ville 

vært lav prevalens og krevd lang oppfølgingstid, noe helsestasjonen ikke har kapasitet til. En 

annen resultatindikator kunne vært komplikasjoner eller brukertilfredshet, men ettersom det er 

mulig at mange av kvinnene ville oppsøkt andre behandlere ved akutte oppståtte problemer 

tror vi det ville vært vanskelig å få relevante tall på dette.  
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6 Prosess og organisering for bedre praksis  
Dette kvalitetsforbedringsprosjektet er et samarbeid mellom prosjektgruppen som består av 

leder ved HFU Bærum, samt en dedikert ansatt, og studentgruppen. Prosjektgruppen har 

ansvaret for selve utførelsen av prosjektet, studentgruppen for planleggingen.  

 

En av de mest brukte metodene for kvalitetsforbedringsprosjekter er Langley og Nolans 

modell for forbedring (23). Den består av to deler, den første delen tar utgangspunkt i tre 

grunnleggende spørsmål man bør stille seg før man starter opp med et forbedringstiltak:  

1. Hva ønsker vi å oppnå?  

Vårt mål er at prevensjon i form av spiral (hormonspiral og kobberspiral) skal kunne tilbys til 

pasienter på HFU i Bærum og implementeres i prevensjonsveiledningen der.  

2. Når er en endring en forbedring? 

Endringen er en forbedring når alle former for LARC kan tilbys gjennom god informasjon og 

kompetent personale. 

3. Hvilke endringer kan iverksettes for å skape en forbedring?  

Endringer vi har valgt å vektlegge for å skape en forbedring er at man sikrer gode fasiliteter, 

adekvat utstyr og opplæring av ansatte, samt standardisert informasjon for pasienter (både i 

prevensjonsveiledningen og ved innsettelse).  

 

Figur 6: PUKK-sirkelen 
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Den andre delen av modellen er en forbedringssirkel, også kjent som Demings sirkel (24), 

PDSA-sirkelen (Plan, Do, Study, Act) eller PUKK (Planlegge, Utføre, Kontrollere, 

Korrigere/standardisere). Denne tar utgangspunkt i kjerneområdene omkring 

implementeringsprosessen av forbedringstiltaket, og kan på den måten brukes til å monitorere 

prosessen. Forbedringen skjer i et mikrosystem, i vårt tilfelle HFU Bærum.  

 

6.1 Forberedelse  
Før man starter med et kvalitetsforbedringsporsjekt må man undersøke om behovet for denne 

forbedringen, i vårt tilfelle å tilby spiral som prevensjon, er erkjent. Dette både gjennom at 

aktuelle personer i mikrosystemet hvor forbedringen skal skje ønsker dette og at endringen 

har konsensus i kunnskapsgrunnlaget på området. Studentgruppen har vært i kontakt med 

ledelsen i mikrosystemet (HFU), og de har bekreftet at denne forbedringen er noe de ønsker å 

implementere. De ønsker å kunne tilby innsetting av spiral som prevensjon og er interesserte i 

vårt impementeringsforslag. Dette ønsket er også forankret blant de ansatte. Som vi har sett er 

det også et tydelig kunnskapsgrunnlag som viser at hormonspiraler og kobberspiraler bør 

tilbys som alternativer i prevensjonsveiledningen.  

 

6.2 Planlegging 
Vårt prosjekt er presentert for leder i vårt mikrosystem, HFU Bærum. Som nevnt er de 

positivt innstilte, og vi ønsker å gi ytterligere informasjon om vårt prosjekt i form av e-post til 

ansatte med ytterligere informasjon. Planen er at forbedringene skal implenteres innen 

oktober 2016. Datoen er satt etter ønsker fra HFU grunnet praktiske årsaker, som følge av 

oppussing av HFU Bærums lokaler. Vi ønsker å tilrettelegge for at HFU Bærum skal kunne 

tilby spiral som prevensjonsmiddel, dette ved at det legges til rette med opplæring, kunnskap 

hos de ansatte og nødvendig utstyr. Planlagt forberedelse i form av utstyrsinnkjøp og 

opplæring vil skje innen utgangen av september 2016. Da vil lokaler være oppussede og 

tilfredsstille krav for innsettelse av spiral. Planlegging av innkjøp kan gjøres i forkant. Det er 

viktig å ha opplæring nært opptil oppstart av spiralinnsettelse for å opprettholde kunnskap og 

ferdigheter blant de ansatte. Vi foreslår at det skal tilbys hormonspiral av merket Mirena og 

kobberspiral (for eksempel Flexi-T-mini). Ved å begrense oss til ett merke øker volumet per 

type spiral som settes inn og dermed også kompetansen på innsetting. Det er viktig å følge 

opp kompetansen hos de ansatte ved at man jevnlig har seanser der andre medarbeidere 

observerer prosedyren og gir tilbakemeldinger. Det går også an å arrangere oppfriskingskurs 
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for ansatte etter en viss tid for å sørge for oppdatert og vedlikeholdt kompetanse og 

ferdighetsnivå. 

Gode mål for prosjektet bør oppfylle kravene til å være SMARTE (25). 

 

SMARTE mål for kvalitetsforbedring:  

 Spesifikke – klar, konkret, entydig angivelse av forventet resultat, helst tallfestet. 

 Målbare – man skal kunne vite om målet er nådd. 

 Ansporende – være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling og inspirere til nytenkning. 

 Realistiske – oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser. 

 Tidsbestemt –angi når resultatet skal være nådd. 

 Enighet om målet – forankring i arbeidsgruppen, hos brukerne, medarbeiderne og ledelsen. 

 

Våre mål er: 

 Spiral skal implementeres som en del av prevensjonsveiledningen i form av å nevnes som 

alternativ under konsultasjonen.  

 Det skal legges til rette for innsettelse av spiral i form av adekvate lokaler og korrekt utstyr.  

 Det skal være et reelt tilbud om innsettelse av spiral ved at det er kompetent personale tilstede 

i 50% av åpningstiden.  

 

6.3 Gjennomføring 
Forbedringen som skal innføres krever at man tar hensyn til flere aspekter hva gjelder 

gjennomføringen:  

 Utstyr. Gjennomføringen av dette prosjektet vil starte med at man undersøker hva som 

faktisk trengs av utstyr for å innsette spiral, og å kartlegge hva HFU har av utstyr fra før av og 

hva det må gjøres innkjøp av. HFU i Bærum er fordelt på to lokaler og det kan være ulikheter 

i hva som finnes at utstyr her.  

 Opplæring av ansatte. Det er viktig at spiralinnsetting foretas av kompetent personell. En 

del av de som jobber på HFU i Bærum er allmennpraktiserende leger og kan være vant med 

innsetting av spiral og er således allerede kompetente. Vi mener likevel at det er viktig med 

en standardisert opplæring for kvalitetssikring av alle som skal innsette spiral på HFU i 

Bærum. Volum er viktig for å opprettholde kompetansen. Vi mener derfor at det er lurt at 

opplæringen gis til noen utvalgte ansatte som jobber hyppig, og som sannsynligvis vil ha et 
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langvarig ansettelsesforhold. Opplæringen kan gis gjennom hospitering på Sex og Samfunn. 

Dette er et gratis alternativ, men vil kunne gi ulik opplæring. Det er muligheter for at en 

representant fra produsenten av spiralene vil kunne gi opplæring til de ansatte, og vil 

sannsynligvis ikke kreve honorar. Et tredje alternativ er at de aktuelle ansatte får et kurs gitt i 

regi av Sex og Samfunn der de får opplæring og praktisk trening. Dette kurset honoreres etter 

legeforeningens takster med 3100 kr/time. For en kvalitetssikret og standardisert opplæring 

anbefaler vi siste alternativ.  

 Gi et reelt tilbud. For å gi et reelt tilbud, må det som nevnt være kompetent personell tilstede 

i tilstrekkelig andel av åpningstiden. Et av våre mål er det skal tilbys innsettelse i 50% av 

åpningstiden og i 100% av prevensjonsveiledningstiden. Et tilbud i prevensjonsveiledningen 

vil kunne sikres ved at alle ansatte som gir dette får tilstrekkelig informasjon til å 

implementere dette i konsultasjonen. Når det gjelder innsetting av spiral må dette målet 

avklares med leder slik at både valg av hvilke ansatte som får opplæring og vaktlister møter 

dette målet. For eksempel kan opplæringen gis til en helsesøster på hver av avdelingene som 

utgjør HFU i Bærum, som til sammen sikrer et tilbud i 50% av åpningstiden.   

 

 

6.4 Kontrollering 
Vi må underveis i prosessen kontrollere om endringene fører til forbedring, og om det har 

forekommet avvik i forhold til planen. Dette gjøres med utgangspunkt i kvalitetsindikatorene.  

For å kunne kontrollere må det finnes dokumentasjon på det vi måler. Ved HFU Bærum 

skrives i dag alle konsultasjoner manuelt inn i en bok, der oppsøkingsgrunn per i dag ikke 

føres opp. Det vil være realistisk å starte opp med å skrive inn prevensjonsmetode i en egen 

kolonne ved siden av navnene i denne boken, da dette ikke krever mye ekstra arbeid av 

sekretær. Journalsystemet som det er per i dag tillater registrering av p-stav eller annen LARC 

som oppsøkingsgrunn, men har foreløpig ikke et eget alternativ for innsetting eller fjerning av 

LARC. Dette ville kunne gjøres statistikkberegninger av effekten av tilbudet lettere, samt at 

registrering av andel LARC av total prevensjonstilbud lettere vil kunne registreres. 

Det er vanlig med flere kontroller i starten, for deretter å ha lengre intervaller. Vår plan er å ha 

første kontroll etter 6 uker, neste etter 3 mnd, deretter etter ½ år, og til slutt etter 1 år. Kontroll 

kan være i form av personalmøte, spørreskjema eller enkeltsamtale mellom leder og de som 

jobber med tilbudet.  
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Oppstartsproblemer bør identifiseres tidlig for å kunne håndteres raskt.  

Dette ønsker vi å kontrollere:  

 Hvordan fungerer tilbudet? Er det implementert i første prevensjonskonsultasjon? 

 Dersom spiral ikke blir brukt, må vi undersøke hvorfor. Er det ikke tilbudt? Har det ikke vært 

aktuelle pasienter? Er det noen motforestillinger hos ansatte eller pasienter?  

 Samtale med utførere og leder for å snakke sammen om hva som har fungert og ikke fungert.  

 Presentere resultatet for mer eierskap til prosjektet etter implementeringsfase etter 1 år. 

 

6.5 Korrigering og oppfølging 
I tråd med nasjonale faglige retningslinjer ønsker vi å innføre et reelt tilbud med alle LARC 

inkludert innsetting av spiral til unge kvinner som ønsker dette. Som nevnt er kobberspiral det 

eneste prevensjonsmiddelet utenom kondom som er godkjent for de som har 

kontraindikasjoner mot hormonpreparater. Etter 1 år er det viktig å undersøke hvor mange 

som faktisk har fått innsatt dette. Vi tenker at man kan føre statistikk på innsetting av LARC 

ved å føre dette inn i samme bok der man manuelt registrerer alle konsultasjonene ved HFU 

Bærum.  

 

For å lykkes må hele mikrosystemet inkluderes, det tenker vi at kan sikres gjennom et 

presentasjonsmøte, enten via leder som informerer om prosessen, eller studentgruppen.  

 

Vi kan møte avvik med enten å korrigere planen eller målene. Ved å diskutere fordelen og 

ulempene ved innsetting av spiral kan man vurdere om målet bør korrigeres. Å korrigere 

planen blir å revurdere prosessen for implementeringen av tilbudet. Ved avvik fra planen bør 

man foreta en ny runde med PUKK. 
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7 Diskusjon 
Både relevante forskningsresultater og Helsedirektoratets retningslinjer bygger opp under 

viktigheten av selvbestemt prevensjon til alle kvinner og konkluderer med at LARC er et 

viktig hjelpemiddel i målet om å redusere antall uønskede svangerskap (1). Det er viktig at 

kvinner i helsestasjonens målgruppe får et fullgodt helsetilbud på deres premisser og det er 

derfor av stor betydning at innsetting av spiral kan tilbys på HFU. Innsetting av spiral gjøres 

ved institusjoner med tilsvarende fasiliteter som HFU Bærum og det er derfor ingen åpenbare 

grunner til at dette tilbudet ikke bør etableres. Ressursene som kreves for å etablere tilbudet er 

noe teknisk utstyr samt opplæring av ansatte. Det er ikke så kostbart at det bør hindre 

innføringen av et tilbud med så god faglig begrunnelse som dette. Ansatte ved helsestasjonene 

er positive til tiltaket. En utfordring ved kvalitetsforbedringsprosjektet er at vi ikke vet sikkert 

hvor mange kvinner dette vil være aktuelt for. Dermed vet vi ikke volumet av spiraler som 

kommer til å bli satt inn og hvor ofte en ansatt vil få anledning til å utføre prosedyren. Det er 

nødvendig med en viss kontinuitet for å opprettholde ferdighetene. Vi mener at denne 

utfordringen omgås ved at vi anbefaler å samle kompetansen på relativt få ansatte, og gjerne 

gi opplæring til helsesøstre som ønsker det, da de ofte har et lengre ansettelsesforhold enn 

legene. Som en følge av dette er også vårt mål at det skal være et tilbud om innsettelse av 

spiral i 50 % av åpningstiden.  

 

7.1 Konklusjon 
Vi mener at dette kvalitetsforbedringsprosjektet er både viktig og gjennomførbart. 

Kunnskapsgrunnlaget for bruk av spiral i helsestasjonens målgruppe for å redusere antall 

uønskede svangerskap er overbevisende. Helsestasjonen ønsker selv å opprette et slikt tilbud 

og ressursbehovet overstiger ikke det overkommelige. Resultatet vil være en stor forbedring 

av prevensjonstilbudet ved HFU Bærum, helt i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og 

relevant forskning.  
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9 Vedlegg 

9.1 Prosedyre: Innsetting av spiral ved HFU Bærum 
Kvalitetsmål 

Langtidsvirkende reversibel prevensjon er anbefalt for unge kvinner i helsestasjonens 

målgruppe. Kvalitetsmålet er at HFU Bærum skal kunne tilby å sette inn intrauterin spiral. 

Målgruppe for prosedyren 

Ansatte ved HFU Sandvika og HFU Bekkestua som skal sette inn spiral på unge kvinner som 

oppsøker helsestasjonen. 

Ansvar 

Prosjektgruppen er ansvarlig for oppdatering av prosedyren og gjennomføringen av tilbudet. 

Definisjoner 

SOI = seksuelt overførbare infeksjoner 

Forberedelse 

1. Prevensjonsveiledning 

Kvinnen må få informasjon om virkning, bivirkninger og komplikasjoner. Dersom hun ønsker 

prevensjonsmiddelet må det skrives ut en resept som kvinnen selv henter ut på apoteket.  

2. Utelukke kontraindikasjoner 

Bruk av spiral har noen absolutte kontraindikasjoner. 

Spiral, uansett type:  

 Mulig eller bekreftet graviditet 

o Dersom kvinnen svarer «ja» på ett av de følgende spørsmålene kan graviditet med rimelig 

sikkerhet utelukkes: 

 Har du avstått fra seksuell kontakt siden din siste menstruasjon? 

 Har du hatt en normal menstruasjonsblødning i løpet av de siste syv dagene? 

 Har du brukt en sikker type prevensjon sammenhengende og på riktig måte? 

 Har du spontanabortert i løpet av de siste syv dagene? 

 Har du fått barn i løpet av de siste fire ukene? 

 Har du fått barn i løpet av de siste seks månedene OG fullammer du OG har du ennå ikke hatt 

menstruasjon siden fødselen? 

o En graviditetstest bør væretatt minst to uker etter siste ubeskyttede samleie for å gi et rimelig 

sikkert negativt resultat. 

 Store myomer eller anatomiske misdannelser i livmoren som vanskeliggjør prosedyren 

 Nylig akutt eller tilbakevendende infeksjon i livmoren (inkl. seksuelt overførbare infeksjoner 

(SOI)) 

 Ubehandlet cervicitt 

 Aktiv, genital aktinomykose 

Kontraindikasjoner til kobberspiral: 

 Wilsons sykdom 

 Kjent kobberallergi 
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Kontraindikasjoner til hormonspiral: 

 Kjent allergi til levonorgestrel 

 Akutt leversykdom eller levertumor 

 Kjent eller mistenkt brystkreft 

3. Tidspunkt for innsetting av spiral 

Spiralen kan settes inn når som helst i menstruasjonssyklus så lenge graviditet med rimelig 

sikkerhet kan utelukkes (Se avsnitt «2. Utelukke kontraindikasjoner»). Innsetting på slutten av 

menstruasjonen er ofte enklest og medfører ytterlige sikkerhet for at kvinnen ikke er gravid.  

Bytte fra et annet prevensjonsmiddel 

For å ha kontinuerlig prevensjonsbeskyttelse ved bytting fra et annet prevensjonsmiddel må 

man ta hensyn til følgende: 

Bytte fra\til Hormonspiral Kobberspiral 

P-pille Sett inn hormonspiralen 7 

dager før pillen seponeres. 

Kobberspiralen kan settes 

inn inntil 5 dager etter pillen 

ble seponert. 

P-plaster Sett inn hormonspiralen 7 

dager før plasteret fjernes. 

Kobberspiralen kan settes 

inn inntil 5 dager etter 

plasteret ble fjernet.  

P-ring Sett inn hormonspiralen 7 

dager før ringen fjernes. 

Kobberspiralen kan settes 

inn inntil 5 dager etter 

ringen ble fjernet. 

P-sprøyte Hormonspiralen kan settes 

inn inntil 15 uker etter siste 

injeksjon.  

Kobberspiralen kan settes 

inn inntil 16 uker etter siste 

injeksjon. 

P-stav Sett inn hormonspiralen 7 

dager før p-staven fjernes. 

Kobberspiralen kan settes 

inn inntil 5 dager etter p-

staven ble fjernet. 

Hormonspiral  Kobberspiralen settes inn 

rett etter hormonspiralen er 

fjernet. 

Kobberspiral Sett inn hormonspiralen rett 

etter kobberspiralen er 

fjernet og bruk 

tilleggsbeskyttelse i 7 dager. 

 

 

4. Screening for SOI 

Det er viktig å se etter tegn til cervicitt og vaginitt før innsetting av spiral. Hos unge kvinner i 

helsestasjonens målgruppe bør man screene for SOI før innsetting. Screeningen kan skje 

samme dag som innsettingen. Man trenger ikke vente på resultatet av prøvene. Dersom 

prøvene ble tatt samme dag som innsettingen og de viser seg å være positive, kan kvinnen og 

hennes partner(e) behandles uten at spiralen fjernes. Det anbefales å reteste etter tre måneder 

for å bekrefte vellykket behandling. Man utfører da også en gynekologisk undersøkelse for å 

se at det ikke er tegn til infeksjon. Dersom retesten er positiv må man igjen vurdere om spiral 

er beste prevensjonsmiddelet for kvinnen.  
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Rutinemessig profylaktisk antibiotika er ikke nødvendig. 

5. Smertestillende 

Graden av ubehag i forbindelse med innsetting av spiral varierer. Studier viser ingen 

signifikant reduksjon av smerter ved bruk av NSAIDs i forbindelse med innsetting av spiral. 

Det er likevel relativt vanlig å anbefale kvinnen for eksempel en Paracet/paracetamol (500 

mg) og en Ibux/ibuprofen (200 mg) ca. en time før innsettingen. 

Prosedyre 

1. Nødvendig utstyr:  

Spekel, kuletang, uterussonde, saks, sterile hansker, antiseptisk væske, bomull og pinsett til 

vasking, samt spiralen og medfølgende innsettingshylse.  

2. Forundersøkelse 

Gynekologisk undersøkelse gjøres for å vurdere posisjonen og størrelsen på livmoren og for å 

se etter tegn på infeksjon. 

3. Innsetting av spiralen  

Framgangsmåten er hentet direkte fra www.legehandboka.no.  

Kopperspiral 

 Sørg for at nødvendig utstyr er tilgjengelig før innsettingen 

 Foreta en bimanuell undersøkelse for å avklare livmorens posisjon 

 Klargjøring av spiral 

o Åpne pakken uten å komme i kontakt med den sterile spiralen og innsettingsutstyret 

o Før armene til T-spiralen inn i innføringshylsen mens spiralen enda ligger i den sterile 

forpakningen 

 Sterile betingelser  

o Steril teknikk er nødvendig under prosedyren for å minske risikoen for forurensning eller 

infeksjon 

 Klargjøring av uterus  

o Cervix og omliggende fornices rengjøres med en antiseptisk oppløsning, f.eks. klorhexidin 

o Cervix bør stabiliseres med en kuletang under innsettingen 

 Uterinsonde  

o En steril uterinsonde bør brukes for å fastlegge livmorhulens størrelse - unngå kontakt med 

vagina og spekulumbladene 

o Uterinsonden har en kuleformet tupp for å hindre perforasjon 

o Vanlig uterindybde er 6-9 cm og bør dokumenteres i pasientens journal 

o Spiral bør ikke settes inn dersom uterindybden er under 6 cm 

 Klargjøring av spiralen 

o Still inn skyveren som markerer uterindybden i riktig posisjon 

o Skyvestangen føres inn i innsettingshylsen 

 Innføring av spiralen  

o Spiralen skyves nennsomt inn i livmorhulen inntil dybdemarkøren støter mot cervix 

o Innsettingshylsen trekkes et par centimeter tilbake, mens skyvestangen holdes i ro, slik at 

armene i T-en kan foldes ut 

o Innføringshylsen og skyvestang føres samlet inn igjen for å sikre at spiralen befinner seg 

innerst i livmoren 

http://www.legehandboka.no/
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o Skyvestangen fjernes først, deretter dras hylsen langsomt ut 

o Kuletangen fjernes og spiraltrådene kuttes til ca. 2 cm lengde, noe som dokumenteres i 

journalen 

Hormonspiral 

 Sørg for at nødvendig utstyr er tilgjengelig før innsettingen 

 Foreta en bimanuell undersøkelse for å avklare livmorens posisjon 

 Klargjøring av spiral 

o Åpne pakken uten å komme i kontakt med den sterile spiralen og hylsen som skal intrauterint 

o Før armene til T-spiralen inn i innføringshylsen ved å dra i trådene mens spiralen er i 

forpakningen 

 Sterile betingelser  

o Steril teknikk er nødvendig under prosedyren for å minske risikoen for forurensning eller 

infeksjon 

 Klargjøring av uterus  

o Cervix og omliggende fornices rengjøres med en antiseptisk oppløsning, f.eks. klorhexidin 

o Cervix bør stabiliseres med en kuletang under innsettingen 

 Uterinsonde  

o En steril uterinsonde bør brukes for å fastlegge dybden til livmorhulen - unngå kontakt med 

vagina og spekulumbladene 

o Uterinsonden har en kuleformet tupp for å hindre perforasjon 

o Normal uterindybde er 6-9 cm og bør dokumenteres i pasientens journal 

o Spiral bør ikke settes inn dersom uterindybden er under 6 cm 

 Klargjøring av spiralen 

o Still inn skyveren som markerer uterindybden i riktig posisjon 

o Trekk i spiraltrådene slik at armene i T-en trekkes inn i innføringshylsen. Trådene festes 

deretter i sporet i enden av innføringsredskapet og håndtaket/bryteren skyves helt fram  

 Innføring av spiralen  

o Spiralen skyves så nennsomt inn i livmorhulen inntil dybdemarkøren er i cervix 

o Bryteren skyves tilbake til midtposisjon mens innføringshylsen holdes i ro. Armene i T-en 

frigjøres derved 

o Innføringshylsen føre deretter langsomt inn til den igjen støter an mot livmorveggen 

o Bryteren føres deretter helt tilbake og trådene frigjøres 

o Deretter fjernes innføringsredskapet forsiktig, og kuletangen løsnes til slutt 

o Spiraltrådene kuttes til ca. 2 cm lengde, noe som dokumenteres i journalen 

 

4. Ved utfordringer ved innsettingen 

Dersom innsettingen mislykkes bør det vurderes å henvise pasienten for å sette inn spiralen 

under ultralydveiledning. Dersom innsettingen av spiralen var vanskelig, men lot seg 

gjennomføre, bør man henvise raskt til ultralyd for å sjekke at spiralen sitter riktig. 

5. Komplikasjoner 

Noe smerte er vanlig under og etter innsetting av spiral. Smerten avtar når innsettingen er 

gjort og bør tilnærmet forsvinne ved bruk av reseptfrie smertestillende. Smertene forsvinner 

som regel i løpet av ett døgn. 

Følgende symptomer og tegn bør gi mistanke om uterusperforasjon: 
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 Alvorlig ubehag i bekkenet eller ubehag som ikke bedres 

 Pågående vaginal blødning 

 Dersom trådene fra spiralen ikke synes eller er uvanlig korte før klipping 

Dersom man mistenker uterusperforasjon må man være oppmerksom på symptomer som 

takycardi, hypotensjon, synkope og akutt abdomen. Ved disse symptomene skal kvinnen 

henvises sykehus. Dersom man mistenker perforasjon i en stabil pasient fjerner man spiralen 

og gir profylaktisk antibiotika, for eksempel doxycycline 100 mg x2 og metronidazol 500 mg 

x2 i en uke. 

Innsetting av spiral kan gi noen kvinner en vasovagal reaksjon med synkope eller 

nærsynkope, blodtrykksfall, bradycardi og/eller kvalme. Symptomene opphører oftest om 

prosedyren avsluttes og kvinnen legges i horisontal posisjon.  

Dersom spiraltrådene ikke er lokaliserbare må man først forsikre seg om at kvinnen ikke er 

gravid. Man kan deretter forsiktig føre en cytologibørste inn i cervicalkanalen for å fange 

trådene. Dersom man fortsatt ikke finner trådene bør det gjøres ultralyd eller røntgen for å 

lokalisere spiralen. 

Dersom det påvises positiv graviditetstest etter innsetting av spiral anbefales det at spiralen 

fjernes om trådene er synlige og det er tidlig i svangerskapet. Hvis trådene ikke er synlige bør 

det gjøres vaginal ultralyd for å lokalisere spiralen. Spiralen fjernes dersom det er mulig. 

Inneliggende spiral under svangerskapet antas å øke faren for tidlig abort, men skader ikke 

fosteret.  

6. Informasjon til kvinnen etter innsetting av spiral 

Kvinnen må informeres om å ta kontakt dersom hun får feber, forverrede bekkensmerter, 

magesmerter, uvanlig kraftig blødning eller illeluktende utflod. Hun må også ta kontakt 

dersom hun besvimer, mistenker at spiralen er utstøtt eller blir gravid.  

Noen velger å kontrollere spiralen 1-3 måneder etter innsettingen. Dersom kvinnen sjekker 

trådene selv er det egentlig ikke nødvendig, men studier har vist at det gjør at flere fortsetter 

prevensjonsbruken. Noen anbefaler at kvinnen sjekker trådene etter hver menstruasjon. Andre 

anbefaler det ikke, blant annet fordi det kan skape unødvendig bekymring, da trådene kan 

være vanskelige å kjenne.  

Ved en eventuell kontroll hører man om kvinnen er fornøyd med prevensjonsmiddelet, om 

hun har noen bekymringer eller spørsmål, og om det har skjedd endringer i forhold til helsen 

hennes som påvirker bruken av spiral. Man ønsker å utelukke infeksjon, perforasjon og 

utstøting av spiralen. Man gjør derfor en gynekologisk undersøkelse og sjekker spiraltrådene. 

7. Fjerning av spiralen 

Spiralen fjernes dersom kvinnen ønsker å bli gravid, når holdbarheten er utgått, hvis pasienten 

utvikler kontraindikasjoner mot bruk av spiral eller ved mye ubehag. Spiralen kan fjernes når 

som helst i menstruasjonssyklus. Informer kvinnen om at fruktbarheten kan gjenopprettes 

raskt eller fjerning av spiralen og at hun må bruke alternativ prevensjon umiddelbart om hun 

ikke ønsker å bli gravid. Hormonelle prevensjonsmidler må startes med 7 dager før spiralen 

fjernes for å oppnå kontinuerlig beskyttelse mot uønsket graviditet.  
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Spiralen fjernes ved å dra i spiraltrådene med en korntang. Selv om det er vanskelig å trekke 

spiralen ut bør man være forsiktige med å øke draget for å hindre at trådene ryker. Ved sterk 

motstand mot uttrekkingen henvises pasienten til gynekolog for ultralyd. 

 

Bakgrunn for prosedyren 

www.uptodate.com – Intrauterine contraceptive device: Insertion and removal 

www.legehandboka.no – Innsetting og fjerning av intrauterin spiral 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg30/chapter/1-Recommendations - Guidelines fra 

Storbritannia 

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/antibiotika/antibiotika-kortversjon  - Nasjonale 

faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 
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9.2 Pasientinformasjon hormonspiral 

 
Informasjonen er hentet fra www.sexogsamfunn.no 

Hormonspiralen er laget av plast og inneholder hormonet gestagen. Spiralen måler cirka 3 

centimeter. Det finnes to typer på markedet, Mirena som varer i fem år, og Jaydess som varer i tre 

år.  

Man kan ikke kjenne selve spiralen, men det kommer to tråder ut av livmorhalsen som kan kjennes helt 
innerst i skjeden. Disse gjør at man kan kjenne at spiralen er på plass, og gjør det lett for legen å fjerne 
spiralen. Det er sjeldent partner kjenner disse trådene, og de vil ikke skade kondomet. 

Fordelene med spiralen er at den kan sitte inne i tre eller fem år og har høy sikkerhet. Det er ikke fare for 
brukerfeil og du trenger ikke huske noe hver dag, sånn du må ved for eksempel p-piller. I tillegg får mange 
som har spiral mindre blødninger (menstruasjon). 

Ulempene ved spiral er at noen synes den er noe ubehagelig å sette inn og at man ikke kan kontrollere 
blødningene. 

Hvordan virker den?    

Spiralen inneholder kun det kvinnelige kjønnshormonet gestagen. Hormonspiralen virker ved å gjøre det 
vanskelig for sædceller å komme frem til eggcellen. Spiralen virker altså først og fremst ved å hindre 
befruktning. I tillegg gjør den at slimhinnen i livmoren blir tynn og egg ikke kan feste seg. Hos noen 
kvinner vil den også hindre eggløsning. 

Hvem kan bruke spiral? 

De aller fleste friske kvinner kan bruke spiral, også kvinner som ikke har vært gravide tidligere. Siden den 
ikke inneholder hormonet østrogen kan også kvinner med risiko for blodpropp og hjerte- og karsykdom 
bruke denne type prevensjon. Den passer for kvinner som ønsker prevensjon med høy sikkerhet, og for de 
som ikke vil at noen skal vite at de bruker prevensjon. Den passer særlig godt for kvinner som har 
problemer med å huske å ta en pille hver dag. 

Bivirkninger 

Hormonspiral inneholder ikke østrogen og gir derfor ingen farlige bivirkninger som skyldes hormoner. Det 
er også svært lite av hormonene i spiralen som kommer ut i blodet og virker på kroppen generelt, da 
virkningen av spiralen i hovedsak skjer lokalt i livmoren. Siden spiralen inneholder hormonet gestagen kan 
den allikevel gi bivirkninger slik som andre typer hormonell prevensjon. Disse bivirkningene er helt 
ufarlige og går ofte over etter tre måneder. Bivirkninger man kan oppleve er hodepine, ømme bryster, 
tørrhet i slimhinnen i skjeden, psykiske bivirkninger og nedsatt sexlyst. 

Det de fleste merker etter innsettingen er endrede blødninger. Det er vanskelig å si hva slags 
blødningsmønster du får med hormonspiral. De fleste får litt eller ingen blødning, men noen kan få 
uregelmessige småblødninger eller normale mensblødninger. Man er beskyttet mot graviditet uansett 
hvordan blødningsmønsteret er. 

Har du hatt ubeskyttet sex med ny partner og får småblødninger, må du sjekke deg for seksuelt 
overførbare infeksjoner, særlig klamydia. 

 

Resept og innsetting av spiral 

For å få spiral må du først ha en time hos legen din. Legen vil stille deg noen spørsmål og gi deg en resept 
på spiral som du henter ut på apoteket. Pakken spiralen ligger i er veldig stor, selv om spiralen er veldig 
liten, cirka 3 centimeter. 

Før du setter inn en spiral er det viktig å vite at du ikke er gravid. Hvis du er usikker tas det en 
graviditetstest før innsetting. En graviditetstest er kun sikker to uker etter at man har hatt ubeskyttet sex, 
så det er veldig viktig at du ikke har sex uten kondom eller annen prevensjon de to siste ukene før du får 
spiralen satt inn. Hvis du ikke har testet deg for seksuelt overførbare infeksjoner vil legen gjøre det før 
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eller når spiralen settes inn. Spiralen kan settes inn når som helst i menstruasjonssyklusen, så lenge det er 
sikkert at du ikke er gravid, og du er sikker mot graviditet med en gang. 

Det kan være ubehagelig eller litt vondt å få satt inn spiral. Heldigvis går det veldig raskt og det er en god 
investering som gir prevensjon i mange år. Du kan ta smertestillende tabletter ca. en time før innsetting, 
gjerne en paracetamol/paracet og en ibuprofen/ibux. 

Etter innsettingen 

Det er normalt å få menstruasjonssmerter og blødning de første dagene og opptil et par uker etter at 
spiralen er satt inn. Unngå bading (dusjing er ok) og unngå samleie til de første blødningene har stoppet, 
og bruk bind eller truseinnlegg i stedet for tampong eller menskopp den første uken, men ellers kan du 
gjøre alt som før. Bruker du menskopp er det ekstra viktig å bryte vakuumet når du skal ta den ut av 
skjeden for at ikke vakuumet skal kunne dra i spiralen. 

Hos noen få brukere blir spiralen utstøtt fra skjeden. Dette skjer oftest i de første månedene etter 
innsetting, og ofte ved blødninger. Det er derfor fint å kjenne at trådene er på plass, særlig etter 
menstruasjon. Du kan gjøre det ved å kjenne med en finger dypt inn i skjeden. 

Ved innsetting av spiral kan det være en fare for infeksjon i livmoren. Dette er svært sjeldent. Får man 
økende blødning, magesmerter eller feber i løpet av de to første ukene etter innsetting skal man ta 
kontakt med lege så raskt som mulig. Du bør også kontakte lege dersom du ikke kjenner trådene. 

Kontroll 

Mange steder får man tilbud om kontroll etter innsetting. Dette er frivillig, men gjøres da ofte to til tre 
måneder etter innsettingen. Ved en kontroll vil legen eller jordmor gjennomføre en vanlig undersøkelse 
for å se etter trådene, kjenne litt på magen og høre hvordan det går med deg. 

Fjerning av spiral 

Spiralen kan fjernes av lege når du selv ønsker dette. Dette går veldig raskt og gjør ikke vondt. Hormonene 
er svært raskt ute av kroppen. Bruk av spiral gir ingen redusert mulighet for å bli gravid senere. 

Ta kontakt med helsestasjonen ved spørsmål 

Bekkestua helsestasjon: 

Åpningstider: Onsdag og torsdag kl 15.30 – 18.30 

 

Sandvika helsestasjon: 

Åpningstider: Mandag og tirsdag kl. 16.15 – 19.00 
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9.3 Pasientinformasjon kobberspiral 

 

Informasjonen er hentet fra www.sexogsamfunn.no 

Kobberspiral er laget av plast og har et belegg med 

kobber. Den er cirka 3 centimeter lang. Kobberspiral 

varer i fem år. 

 

En tynn tråd er festet til spiralen slik at den lett kan fjernes. Tråden kan kjennes innerst i 

skjeden der den kommer ut av livmorhalsen. Det er ikke vanlig at partner merker tråden ved 

samleie, og den kan heller ikke skade kondomet. 

Fordelene med spiralen er at den kan sitte inne i fem år og har meget høy sikkerhet. Det er 

ikke fare for brukerfeil og du trenger ikke huske noe hver dag, sånn du må ved for eksempel 

p-piller. Kobberspiralen har ikke hormonbivirkninger. 

Ulempene ved kobberspiralen er at noen synes det er ubehagelig å sette den inn. Har du 

menssmerter fra før, vil disse kunne bli forsterket. Det er også vanlig at blødningene blir noe 

kraftigere og blødningene varer ca. én dag lengre hver mens. 

Hvordan virker den? 

Kobberspiralen påvirker først og fremst sædcellene slik at de ikke klarer å komme frem til og 

befrukte et egg. Den inneholder ingen hormoner, slik at du har eggløsning og menstruasjon 

som før. 

Hvem kan bruke spiral? 

De aller fleste kvinner kan bruke kobberspiral, også kvinner som ikke har vært gravide 

tidligere. Den passer for kvinner som ønsker prevensjon med høy sikkerhet, og for de som 

ikke vil at noen skal vite at de bruker prevensjon. Den passer godt for kvinner som har 

problemer med å huske å ta en pille hver dag, og for kvinner som ikke ønsker påvirkning av 

hormoner. 

Bivirkninger av spiralen  

Kobberspiralen har ingen hormoner og gir ingen hormonelle bivirkninger. Den kan føre til 

kraftigere menstruasjonsblødninger og blødningene vil vare ca. én dag lengre hver mens. 

Enkelte kvinner kan også få mer smerter under menstruasjonen. Disse bivirkningene er 

hyppigst de første månedene etter innsetting og vil ofte avta. 

Hvis du får småblødninger utenom menstruasjonen, kan dette komme av selve 

kobberspiralen, men slike blødninger kan også komme av en annen grunn. Hvis du har hatt 

samleie uten kondom, er det viktig å sjekke seg for seksuelt overførbare infeksjoner, for 

eksempel klamydia. 

 

 

Resept og innsetting av spiral  

Du kan som regel kjøpe spiralen der du skal sette den inn. Hvis ikke må du få resept for å 

kjøpe spiralen på apoteket og denne kan du få av jordmor eller lege. 

Før du setter inn en spiral er det viktig å vite at du ikke er gravid. Hvis du er usikker tas det en 

graviditetstest før innsetting. En graviditetstest er kun sikker to uker etter at man har hatt 

ubeskyttet sex, så det er veldig viktig at du ikke har sex uten kondom eller annen prevensjon 

de to siste ukene før du får spiralen satt inn. Hvis du ikke har testet deg for seksuelt 

overførbare infeksjoner vil legen gjøre det før eller når spiralen settes inn. Spiralen kan settes 
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inn når som helst i menssyklus, så lenge det er sikkert at du ikke er gravid, og du er sikker 

mot graviditet med en gang. 

Noen ganger kan man sette kobberspiral som nødprevensjon hvis man har hatt ubeskyttet sex. 

Dette kan gjøre innen fem dager etter ubeskyttet sex.  

Det kan være ubehagelig eller litt vondt å få satt inn spiral. Heldigvis går det veldig raskt og 

det er en god investering som gir prevensjon i mange år. Du kan ta smertestillende tabletter 

ca. en time før innsetting, gjerne en paracetamol/paracet og en ibuprofen/ibux. 

Etter innsettingen 

Det er normalt å få menstruasjonssmerter og blødning de første dagene og opptil en-to uker 

etter at spiralen er satt inn. Du kan også ta smertestillende etter innsetting, men husk at du 

ikke tar mer enn anbefalt daglig dose. Man kan fint ta paracetamol/paracet og ibuprofen/ibux 

sammen, da det gir en god smertelindring. 

Unngå bading (dusjing er ok) og unngå samleie til de første blødningene har stoppet. Du skal 

også bruke bind eller truseinnlegg i stedet for tampong og menskopp den første uken, men 

ellers kan du gjøre alt som før. Hvis du bruker menskopp er det viktig at du alltid bryter 

vakuumet før du tar ut menskoppen, hvis ikke kan vakuumet dra i spiralen. 

Hos noen få brukere blir spiralen utstøtt fra skjeden. Dette skjer oftest i de første månedene 

etter innsetting, og ofte ved blødninger. Det er derfor fint å kjenne at trådene er på plass, 

særlig etter menstruasjon. Du kan gjøre det ved å kjenne med en finger dypt inn i skjeden. 

Ved innsetting av spiral kan det være en fare for infeksjon i livmoren. Dette er svært sjeldent. 

Får man økende blødning, magesmerter eller feber i løpet av de to første ukene etter 

innsetting skal man ta kontakt med lege så raskt som mulig. Du bør også kontakte lege 

dersom du ikke kjenner tråden. 

Kontroll            

Mange steder får man tilbud om kontroll etter innsetting. Dette er frivillig, men gjøres da ofte 

to til tre måneder etter innsettingen. Ved en kontroll vil legen eller jordmor gjennomføre en 

vanlig undersøkelse for å se etter trådene, kjenne litt på magen og høre hvordan det går med 

deg. 

 

Fjerning av spiral 

Spiralen kan fjernes av lege når du selv ønsker dette. Dette går veldig raskt og gjør ikke 

vondt. Bruk av spiral gir deg ikke nedsatt evne til å få barn senere, uansett hvor lenge du 

bruker den. I prinsippet kan du bli gravid umiddelbart etter at spiralen er fjernet. 

Ta kontakt med helsestasjonen ved spørsmål 

Bekkestua helsestasjon: 

Åpningstider: Onsdag og torsdag kl 15.30 – 18.30 

 

Sandvika helsestasjon: 

Åpningstider: Mandag og tirsdag kl. 16.15 – 19.00 


