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Per Arthur Andersen

Helsesøster Bydel Frogner – Leder helsestasjon for gutter



*

Starten på prosjektet

*Prosjekt i regi av bydel Frogner – enhet helse barn 

og unge. 

*Tok utgangspunkt i en tradisjonell HFU

* Fokus på fysisk, psykisk og seksuell helse. 

*Mannlig lege, psykolog, sykepleier og helsesøster.  

*Etablerte selvtest som ikke krever konsultasjon

*Fokus på kondom utvalg. 



*

Promotering av tilbudet. 
*Radio – Nrk Østlands sendingen. 

*Tidsskrift for Sykepleien. 

*Vårt Oslo. 

*Dagbladet - Magasinet

*God Morgen Norge.

*Sosiale medier – Facebook, Snapp, Instagram.

*Reklamasjon i leskur. 

*VG – Helg 

*M.M



*

Antall gutter som har fått opprettet en journal i CGM helse på 

HFU før og etter at HFG startet opp i april 2017. Hentet tall 

over en tre mnd periode

Periode på tre måneder Antall gutter

1. desember 2016 - 28. februar 2017 16

1. desember 2017 - 28. februar 2018 51



*

Tilbudet

*Vi oppmuntrer til dropp-inn, men også mulighet for 
timebestilling. 

*Selvtesting for SOI

*Rus veiledning/ kontrakter

*Tilbudet gjelder for gutter 12-25år.

*Bydekkende. 

*Hver Onsdag 15:30 – 18:30.



*

Ruskontrakter
*En selvfølge at ruskontrakter skulle over på 

HFG. 

*Bedre tilrettelegging og en følelse av å bli satt 

i fokus. 

*Mulighet for fleksibilitet. 

*Setter av tid til den enkelte når det er behov 

for det. 
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*Flere som oppsøker på frivillig basis 

*Flere og flere som ønsker hjelp til å få kontroll 

over forbruket. 

*Mulighet for frivillig testing, men tilbakeholden 

til frivillig kontrakt på bakgrunn av mistillit. 

*Fokus på forståelse, ansvarliggjøring og mål



*

* Totalt i 2017 hadde vi 294 konsultasjoner. 

25 %

11 %

44 %

20 %

UTFORDRINGER GUTTENE 
KOMMER MED PÅ HFG

Fysisk helse Seksuell helse Psykisk helse Rus
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#Metoo

* Flere gutter som forteller om ubehagelige episoder hvor de 

faktisk ikke er klar over at de i teorien har blitt utsatt for 

krenkende atferd / misbruk. 



Veien Videre 

* Øke tilgang til tilbudet. 

* Etablere temakvelder

* Etablere guttegrupper 

* Brotherhood

* Tilbud til MSM 



http://www.mentalhel

seungdom.no/startprat

en

*Perarthur.andersen@bfr.oslo.kommune.no

*Tlf 91172568

*Følg oss på facebook: Helsestasjon for gutter

*Helt tilslutt. 

http://www.mentalhelseungdom.no/startpraten
mailto:Perarthur.andersen@bfr.oslo.kommune.no

