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Bygdebladet
spør:
Hva synes du om
Frida-prosjektet?

TORSDAG 19. JUNI 2014

– Senest uke 10

Maiken Eriksen:

– Det er bra at vi får mer
informasjon på et tidlig
stadium spesielt for førstegangsgravide. Ingenting er
bedre for barnet enn at du
er opplyst. Jeg leste masse
bøker da jeg var gravid med
Andrea (2) og spurte mye når
vi var på helsesjekker, siden
det var første gang jeg var
gravid.

Karina Hjembo Simsek:

– Jeg synes det er litt tidlig med uke 10 siden det
er usikkert om du faktisk
skal beholde barnet. Men
samtidig er det mange unge
som ikke vet hvorfor de ikke
skal drikke alkohol. Mange
er også usikre på det med
fysisk aktivitet, som nesten
ikke tør å gå. Jeg var en av
dem som nesten ikke turde
å bevege meg da jeg var gravid første gang med Amir
(10 mnd).
Trine Kristoffersen (t.v.) og Elin Berane Helland håper at flere gravide tar del i samtalen slik at fosteret får best mulig sjanse til å utvikle
seg. (Foto: Terese Torgersen)

Camilla Svimbil:

– Jeg synes godt det kunne
vært en tidligere kontroll
for førstegangsgravide. Nå
er den første kontrollen ikke
før i uke 12, men samtidig
føler jeg at vi er ganske opplyste i dag. Du får mye informasjon og blader på første
kontroll. Olivia (3 mnd) er
min fjerde, så jeg visste ganske mye om hva jeg kunne
og ikke kunne gjøre. Det er
mange som ikke bryr seg
med at de ikke skal drikke
alkohol, så det kunne godt
vært mer informasjon rundt
det.

Randaberg er en av 12
kommuner i Rogaland
som deltar i pilotprosjektet Frida, som tilbyr
gravide samtale før uke
10. Dette er for å kunne
påvirke barnets utvikling
så tidlig som mulig.
AV TERESE TORGERSEN
terese@bygdebladet.no

Frida går ut på tidlig samtale
om alkohol og levevaner for
gravide før uke 10 uavhengig
om du har født eller vært gravid tidligere. Prosjektet startet i
2012, men det var ikke før mars
i år at Randaberg fikk mulighet
til å delta.
– Vi ønsker å snakke med
kvinner for å skape trygghet
rundt graviditeten og for å finne
ut om det er vaner de ønsker å
endre på. Vi ønsker å gi informasjon om hvilke konsekvenser vaner kan ha på barnet. Det blir da

opp til den enkelte å bestemme
hvordan de skal bruke informasjonen vi gir. Jeg håper det vil
sette i gang en tankeprosess som
gjør at de har lyst til å leve sunt
for barnet sitt, sier Trine Kristoffersen, jordmor i Randaberg
kommune.
Hun og prosjektleder Elin
Barane Helland forteller at det
ikke er sikkert at all informasjon er ny for den gravide, men
heller en bekreftelse på at det de
visste, er sant.
Barns helse

Forskning viser at mors levevaner før og under graviditeten
påvirker fosterets utvikling og
helse senere i livet.
– Mange synes at det er godt å
komme til denne samtalen fordi
de ikke har lyst til å fortelle om
graviditeten til venner og familie på et så tidlig stadium. Det
kan derfor være godt å ha noen
å snakke med om hva de skal
gjøre nå som de er gravide, sier
Helland.

Til nå har fire kvinner i Randaberg benyttet seg av tilbudet,
men totalt i Rogaland er det
over 500. Helsedirektoratet publiserte nylig en evalueringsrapport, utført av IRIS, der gravide
og jordmødre var svært positive
til samtalen. Jordmor Kristoffersen anbefaler kvinner å ta
kontakt så fort de har tatt en
graviditetstest.
– Det er de første 12 ukene at
mye skjer med barnet. Derfor er
det viktig for oss å komme på
banen så tidlig som mulig slik
at kvinnen kan påvirke barnets
helse. Før kom ikke kvinnene
til oss før de var over halvveis i
svangerskapet, og da er det vanskeligere å endre vaner enn hvis
vi møter dem i uke 6. Da har de
hele svangerskapet foran seg,
sier Helland.
Fleksibelt tidspunkt

Foreløpig er det bare Kristoffersen som har ansvaret for
samtalene i Randaberg. Hun er
utleid fra Stavanger universitets-

sykehus og har en 10 prosent
stilling, som hun vier til Fridasamtaler.
– Ikke alle ønsker å sitte på
venterommet og vise at de er
gravide på et tidlig stadium. Jeg
er derfor fleksibel på tidspunktet slik at vi kan sette opp time
når helsestasjonen er stengt,
sier hun.
Kvinnene må selv ta kontakt
med jordmoren før uke 10 dersom hun ønsker en slik samtale.
Hun får da time innen en uke
der de snakker om ernæring,
fysisk aktivitet, rusmidler og om
hvordan det påvirker fosteret.
– Vi ønsker å samarbeide med
dem for å gi barnet best mulig
sjanse til å utvikle seg. Denne
timen er ikke en erstatning for
samtalen du har med leger, men
heller en tilleggssamtale der vi
har tid til å ta opp temaer som
kanskje ikke leger har tid til,
sier Kristoffersen.
Foreløpig går prosjektet ut
året. Hva som skjer neste år, er
uvisst.

