SLUTTRAPPORT MIN M
Norske Kvinners Sanitetsforening i samarbeid med Nordic Screens, mars 2022

● Stiftelsen Dam, Helse høst 2020, tildeling til Norske Kvinners Sanitetsforening.
● Søknadsnummer 2
 020/HE2-333511 opprinnelig arbeidstittel Mensen og meg!
● Ide, produksjon og distribusjon: Nordic Screens AS

Forord

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har med støtte fra Helseprogrammet i Stiftelsen Dam, og i
samarbeid med Nordic Screens, produsert og distribuert på YouTube ni programmer om mensen.
Min M-videoene er på tidspunktet for sluttrapporten sett 115 000 ganger og tallet stiger litt
hver dag. Gjennomsnitt seertid per videovisning er ca 4 min 30 sek. I sum har norske jenter (og
noen gutter) så langt sett drøyt 8300 timer i serien “Min M”, noe vi anser for å være meget
vellykket folkeopplysning - og helt i tråd med intensjonen i søknaden.
Nordic Screens takker for samareidet med N.K.S og støtten fra Stiftelsen Dam som gjorde
dette mulig, I dette prosjektet har vi levert severdig innhold på et tabubelagt felt, i en form
som ungdom liker.
Dette ble et prosjekt i N.K.S.`s ånd - viktig formidling om kvinnehelse til den kanskje viktigste
målgruppen vi har - de unge. Og det fine er at videoene ligger lett tilgjengelig for alle og vil
fortsette å virke i mange år fremover.
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Sammendrag
Hvert år får 30 000 norske jenter mensen for første gang. I gjennomsnitt er de 12,5 år gamle når det
skjer.Mange opplever at mensen er vanskelig å snakke om både privat og på skolen, og er lite omtalt
i mediene. Hvor er rollemodellene som deler av sine erfaringer? Hvor er stemmene som gir unge
jenter trygghet for at det som skjer er normalt?
Derfor ønsket vi å lage «Min M». Primærmålgruppen for “Min M” er jenter mellom 10-15 år. YouTube
ble valgt som kommunikasjonskanal, og kjente profiler brukt som intervjuobjekter. Vi ønsket å nå
frem til jentene med god informasjon om hva som skjer med deres egen kropp, hva som er normalt,
hva som skjer fysisk og hvordan følelsene påvirkes. 
Målet var å produsere 10 episoder med “Min M” “på YouTube med intervjuer der kjente, unge,
kvinner forteller sin mensenhistorie. Det ble gjort. Hvert intervju er forskjellig, akkurat som ingen
mensen-historie er lik. I tillegg er programmene spekket med spennende, nyttig og underhoidende
informasjon.
Min M-videoene er etter fire måneder sett 115 000 ganger og tallet stiger hver dag. Målet var
å nå 200 000 videovisninger i løpet av to år etter publisering. Det er sannsynlig at dette målet
blir nådd. Gjennomsnitt seertid per videovisning viser seg å være ca 4 min 30 sek. Det er 30
sekunder lengre pr. video enn forutsatt.
I sum har norske jenter (og noen gutter) så langt sett drøyt 8300 timer med innhold i serien
“Min M” og de har sett dette helt frivillig. Etter to år regner vi med å nå 13300 timer seertid
slik målet var i søknaden. Oppsummeringen er at dette er vellykket folkeopplysning om et
viktig tema til en viktig målgruppe, helt i tråd med søknaden.
Hvis vi forutsetter at hver seer i gjennomsnitt har sett to videoer i serien, så har vi så langt
nådd frem til nesten 60 000 seere. Det er ikke mulig å hente ut aldersfordelingen på seingen,
men gitt at formen på videoene er sprek og ung anslår vi at ⅔ av seerne er jenter i
målgruppen 10-15 år, det vil si 40 000 personer.
«Min M» er et redaksjonelt programprosjekt. Vi har hatt en grundig researchfase, opplæring av
redaksjonen, konsultering underveis og redaksjonell kvalitetskontroll før publisering.
12 kvinnelige forbilder for målgruppen ble invitert til å delta der de forteller sin mensenhistorie. En
del av disse er populære påvirkere med mange følgere på sosiale medier. Først tok programleder
kontakt med de kjente profilene på mail/telefon.
Deretter gjorde programleder Silje Winje et dybdeintervjuer på telefon før opptak i Nordic Screens’
studio i Nydalen. Det ble laget et eget Min M-studio med rekvisitter og interiør ved scenograf Hilde
Aaseth. Underveis i publiseringen promoterte profilene sin egen episode på egne plattformer.
Lege Line Jansrud hadde opplæring av redaksjonen. Hun kvalitetssikret også alle manus. Redaksjonen
leste i tillegg flere fagbøker, deriblant “Jenteboka, Ellen og Ninas guide til puberteten” av Nina
Brochmann og Ellen Støkken Dahl.

I oppstarten av prosjektet engasjerte vi Opinion til å gjennomføre en undersøkelse blant jenter i
alderen 10-15 år for å avdekke hvilken kunnskap og informasjonsbehov målgruppen har knyttet til
mensen.
Det store engasjementet på TikTok, visningstallene hittil på youtube og resultatet fra undersøkelsen
gjort av Opinion viser at temaet er svært aktuelt og noe målgruppen bør sette seg mer inn i.
Kommentarene særlig på TikTok viser at målgruppen mangler kunnskap.
Prosjektet er nyttig for målgruppen da serien har belyst temaer og problemstillinger som ikke
snakkes mye om. Serien og dens undervisningsopplegg vil bli brukt i skolen via Elevkanalen.no i flere
år fremover, og gir dermed Min M lang levetid. Serien vil også løftes frem videre av Norske Kvinners
Sanitetsforening ved relevante datoer, som kvinnedagen 8.mars og bli brukt som et verktøy for
Sisterhood og i samtalegrupper.
“Min M” fremstår som et vellykket folkeopplysningsprosjekt, der vi har kan være stolte av å formidle
viktig informasjon om kvinnehelse til den kanskje viktigste målgruppen - de unge. Mensen gjelder
halvparten av befolkningen direkte og den andre halvparten indirekte, og “Min M” bidrar til større
åpenhet og mindre tabu om menstruasjon.
“Min M” var det første samarbeidsprosjektet mellom Nordic Screens og N.K.S. Dette prosjektet i seg
selv er nå avsluttet, men to andre kommunikasjonsprosjekter har sett dagens lys som følge av dette
samarbeidet.
Det ene er kanalen SISTOK på TikTok, støttet av stimuleringsordningen for helsefrivilligheten, der
målet er å styrke unge jenter selvfølelse. Det andre er en søknad om livesendinger på TIkTok der
eksperter, influencere og seerne kan “henge” og snakke om spørsmål som trenger på etter to år med
isolasjon og nedstengning i forbindelse med pandemien.
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Kap 1. Bakgrunn for prosjektet
Hvert år får 30 000 norske jenter mensen for første gang. I gjennomsnitt er de 12,5 år gamle når det
skjer (1).Mange opplever at mensen er vanskelig å snakke om både privat og på skolen, og er lite
omtalt i mediene. Når det er så mange som har erfaring med menstruasjon, er det nesten rart at vi
ikke hører mer. Hvor er rollemodellene som deler av sine erfaringer? Hvor er stemmene som gir unge
jenter trygghet for at det som skjer er normalt?
Derfor ønsket vi å lage «Min M». En videoserie om mensen med kjente norske kvinnelige forbilder fra
sosiale medier, kultur, sport og samfunnsliv. Profilene åpner opp og forteller om da de fikk sin første
menstruasjon, og dette kombineres i programmene med kunnskapsformidling om mensen.
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er opptatt av å spre kunnskap om kvinners helse i alle faser
av livet. I målgruppen 10-15 år er det spesielt viktig at vi når fram til jentene med god informasjon
om hva som skjer med deres egen kropp, hva som er normalt, hva som skjer fysisk og hvordan
følelsene påvirkes. For egen trygghet er det ikke minst viktig å forstå at det er store variasjoner fra
jente til jente.
Denne målgruppen er vanskelig å nå gjennom tradisjonelle medier som TV og avis. De unges
medievaner er nå slik at 84 prosent bruker YouTube hver dag, ifølge tall fra Kantar. YouTube er
samtidig den foretrukne søkemotoren for unge. N.K.S. har derfor innledet samarbeid med det
ledende kompetansemiljøet for YouTube i Norge, Nordic Screens, for å utvikle innhold med mensen
som tema som er spennende å se på og som samtidig er pålitelig og faktabasert. Nordic Screens
utvikler, produserer og publiserer, og har også unge påvirkere i sitt management.
N.K.S. er bekymret for, og opptatt av, unge jenters fysiske og psykiske helse. Kampen mot
skjønnhetstyranniet har derfor stått sentralt i organisasjonen i flere år. I tillegg arbeider N.K.S aktivt
med grensesetting og samtykke gjennom forebyggende og holdningsskapende arbeid som
kampanjen «Ja betyr Ja». Lokalforeningene jobber med bevisstgjøring av ungdom og foreldre
gjennom foredrag og lokale fagdager. Dette er viktige opplysningstiltak, men N.K.S. ser behovet for å
engasjere seg i flere ulike tiltak for å nå ut til enda flere unge jenter. I 2021 har N.K.S. 125-års
jubileum. Vi vil bruke hele jubileumsåret til å sette fokus på kvinners helse gjennom ulike kampanjer
og arrangementer internt og eksternt.
I 2018 startet lokalforeningene opp Sisterhood-grupper med midler fra blant annet Stiftelsen Dam.
Sisterhood er et fristed for unge jenter, der de kan være seg selv i fellesskap med jevnaldrende, samt
trygge, frivillige voksne gruppeledere. Videoer fra «Min M» kan brukes til temakvelder om kropp og
helse i Sisterhood-arbeidet. Prosjektet knyttes direkte inn i N.K.S arbeid med seksuell og reproduktiv
helse for målgruppen, og vil være positivt for den videre satsningen.
Internett er tilgjengelig for og brukes av barn og unge fra et tidlig stadium, på godt og vondt. Hvis du
lurer på noe, er det enkelt å ty til «Doktor Google» for å få svar. Gjennom vårt arbeid med
målgruppen erfarer vi at mange jenter har behov for kunnskap om egen kropp og følelser, men at det
kan være vanskelig å finne frem til god faglig kunnskap tilpasset aldersgruppen og de nye
medievanene.«Min M» skal gjøre noe med det.

I prosjektet “MinM” ble det produsert og distribuert 10 episoder på YouTube med intervjuer med 12
kjente, unge, kvinner som forteller sin mensenhistorie. Programmene ble også promotert på TikTok.
Hvert intervju er forskjellig, akkurat som ingen mensen-historie er lik. I tillegg er programmene
spekket med spennende, nyttig og underhoidende informasjon.

Kap 2. Målsetting og målgruppe
Overordnet mål:Gi norske jenter fra 10-15 år trygghet og kunnskap om sin egen menstruasjon,
enten den har begynt, eller ikke kommet ennå.
Delmål I: Produsere intervju med 12 profiler i underholdende og informative videoer som publiseres
både på N.K.S. nettsider og på Nordic Family-kanalen på YouTube med kjente norske kvinner som
forteller sin historie om da de først fikk menstruasjon. Regelmessig publisering en gang i måneden i
ett år.
Delmål II:Totalt generere minst 200 000 videovisninger i løpet av en periode på to år fra publisering
av hver video. Med en gjennomsnittlig visningstid på 4 minutter på hver video, tilsvarer det 800 000
minutter, eller 13 300 seertimer med positiv og potensielt livsforandrende påvirkning i målgruppen.
Delmål III:Utvikle og publisere på TV 2 Elevkanalen videobasert undervisningsopplegg basert på
intervjuene, tilrettelagt for de nye undervisningsmålene.
Målgruppe: Primærmålgruppen for prosjektet er jenter i Norge i alderen 10-15 år.
Sekundærmålgruppen er gutter i samme alder, eldre jenter, foreldre og lærere.

Kap 3. Prosjektgjennomføring/Metode
«Min M» er et redaksjonelt programprosjekt. Vi har hatt en grundig researchfase, tilknyttede
ressurspersoner til opplæring, konsultering underveis og redaksjonell kvalitetskontroll før
publisering.
12 kvinnelige forbilder for målgruppen ble invitert til å delta der de forteller sin mensenhistorie. En
del av disse er populære påvirkere med mange følgere på YouTube og sosiale medier. Først tok
programleder og prosjektleder kontakt med de kjente profilene på mail/telefon. Deretter gjorde
programleder Silje Winje et dybdeintervju med profilene på telefon før de kom inn til Nordic Screens’
studio i Nydalen.
Det ble laget et eget Min M-studio med rekvisitter og interiør laget i samarbeid med scenograf Hilde
Aaseth i Oslo Mood AS. Underveis i publiseringen promoterte profilene sin egen episode på egne
plattformer.
Episodene i rekkefølge:
Ep 1: Agnete Saba (hva/hvorfor mensen)
Ep 2: Emma Shneider (Når kommer mensen)
Ep 3: Faten Mahdi Al-Hussaini (feiring av mensen)
Ep 4: Tale Maria Engvik/Helsesista (bind, tamponger, menskopp – hvordan fungerer det?)
Ep 5: Emilie Nereng (menssmerter, hva er det)
Ep 6: Charlotte Frogner (syklus, hva er det?)
Ep 7: Ulrikke Falch (spiseforstyrrelser)
Ep 8 : Celin Ildhusøy (trening og mens)
Ep 9: Penelope Lea (mensfattigdom)
Ep 10: Q&A Tiktok- livesending med lege Line Jansrud sammen med Millie Birkelund og Sabima
Majaliwa.
I tillegg ble det laget følgende på Tiktok:
-

-

10 “Min M- hacks”; tips og triks rundt mensen. Hvordan lage sin egen varmepute? Hva gjør
du hvis du plutselig får mensen og ikke har bind? Disse “Min M”- hacksene ligger på slutten
av hver episode.
Teaservideoer med profilene.

Fremdrift
Fremdriften gikk noe tregere da pandemien satte kjepper i hjulene. Det tok lenger tid å samle
profilene enn vi så for oss.
Fagfolk
Lege Line Jansrud hadde opplæring med innholdsprodusent og prosjektleder. Jansrud kvalitetssikret
også alle manus og passet på at disse var faglig korrekte. Redaksjonen leste dessuten flere fagbøker i
forbindelse med prosjektet, deriblant “Jenteboka, Ellen og Ninas guide til puberteten” av Nina
Brochmann og Ellen Støkken Dahl.

Undersøkelse av Opinion
I oppstarten av prosjektet engasjerte vi Opinion til å gjennomføre en undersøkelse blant jenter i
alderen 10-15 år for å avdekke hvilken kunnskap og informasjonsbehov målgruppen har knyttet til
mensen. Gjennom fokusgrupper og dybdeintervjuer med 14 jenter var det tre viktige funn som ble
trukket frem:
1) Lite kunnskap om mensen. Det er gjennomgående lav kunnskap om mensen i utvalget. Det være
seg hvorfor kvinner menstruerer, hva som skjer med kroppen, hvordan man skal forholde seg til det
og sykdommer i relasjon til mensen.
2) Det må snakkes mer om mensen. De unge jentene opplever at det snakkes altfor lite om
menstruasjon, både på skole, hjemme og i vennekretsen. De etterlyser spontant mer og bedre
informasjon om mensen.
3) Mensen trenger ikke være flaut å snakke om. Blant de vi snakket med opplever samtlige at det er
omgivelsene som bidrar til å gjøre mensen flaut å snakke om. Selv beskriver de det som noe naturlig
alle kvinner opplever mens utenforstående gjør det kleint og ubehagelig å snakke om.
Undersøkelsen viste at det var gjennomgående lav kunnskap om mensen blant målgruppen. Det ble
derfor tidlig klart at hver eneste “Min M” episode måtte inneholde en faktadel som skulle ta tak i
ulike deler ved det å ha mensen. Spørsmål som “Hvorfor får vi mensen”, “Når får en mensen”,
“Mensen og smerter”, “Mensen i ulike kulturer” var bare noe av det vi valgte å belyse gjennom
spennende og underholdene fakatinnslag.
Gjennom Opinions undersøkelse kom det også fram at jentene opplever at det snakkes altfor lite om
mensen både på skolen, hjemme og i vennekretsen. Vi valgte derfor å inkludere jenter fra
målgruppen i serien hvor de får mulighet til å fundere og stille spørsmål omkring menstruasjon.
Dette gjorde vi for å inspirere målgruppen til å tørre å snakke mer åpent om mensen, samt fordi vi
ønsket å kunne svare direkte på ting målgruppen lurer på.
I Opinions undersøkelse kom det også fram at målgruppen opplever at det er omgivelsene som
bidrar til å gjøre mensen flaut. Vi var derfor i utvalget av medvirkende profiler blant annet opptatt av
at de skulle representere ulike kvinner og aldersgrupper.

Kap 4. Resultater, vurdering av effektmål og resultatvurdering
Det ble produsert og distribuert 10 episoder med “Min M” “på YouTube med intervjuer der kjente,
unge, kvinner forteller sin mensen-historie. Programmene ble også promotert på TikTok. Hvert
intervju er forskjellig, akkurat som ingen mensen-historie er lik. I tillegg er programmene spekket
med spennende, nyttig og underholdende informasjon.
Min M-videoene er etter fire måneder sett 115 000 ganger og tallet stiger hver dag. Målet var å nå
200 000 videovisninger i løpet av to år etter publisering. Det er sannsynlig at dette målet blir nådd.
Gjennomsnitt seertid per videovisning viser seg å være ca 4 min 30 sek. Det er 30 sekunder lengre pr.
video enn forutsatt.

I sum har norske jenter (og noen gutter) så langt sett drøyt 8300 timer med innhold i serien
“Min M” og de har sett dette helt frivillig. Etter to år regner vi med å nå 13300 timer seertid
slik målet var i søknaden. Oppsummeringen er at dette er vellykket folkeopplysning om et
viktig tema til en viktig målgruppe, helt i tråd med søknaden.
Hvis vi forutsetter at hver seer i gjennomsnitt har sett to videoer i serien, så har vi så langt
nådd frem til nesten 60 000 seere. Det er ikke mulig å hente ut aldersfordelingen på seingen,
men gitt at formen på videoene er sprek og ung anslår vi at ⅔ av seerne er jenter i
målgruppen 10-15 år, det vil si 40 000 personer.
Det store engasjementet på TikTok, visningstallene hittil på YouTube og resultatet fra undersøkelsen
gjort av Opinion viser at temaet er svært aktuelt og noe målgruppen bør sette seg mer inn i.
Kommentarene særlig på TikTok viser at målgruppen mangler kunnskap.Prosjektet er nyttig for
målgruppen da serien har belyst temaer og problemstillinger som det ikke snakkes mye om. Serien
og dens undervisningsopplegg vil bli brukt i skolen via TV 2s skoleportal Elevkanalen.no i flere år
fremover, og gir dermed Min M lang levetid. Serien vil også løftes frem videre av Norske Kvinners
Sanitetsforening ved relevante datoer, som kvinnedagen 8.mars og bli brukt som et verktøy for
Sisterhood og i samtalegrupper. N.K.S. vil også følge opp tilbakemeldinger fra frivillige som var
involvert i prosjektet, samt fra målgruppen og jobbe videre med søkelys på politisk påvirkning.

Leveranse på de enkelte målsettingene
Overordnet mål: Gode tall, bruk av TikTok nådde bredt. 6 videoer opp mot lansering av Min M og
livesendingen har generert 622 100 visninger per 21.02.22. I forbindelse med Min M sin livesending
ble hashtaggen #helsetok lansert bruken av hashtaggen genererte 3,5 millioner visninger. Per
21.02.22 har hashtaggen 15,5 millioner visninger. Hashtaggen inspirerte mange unge til å lage og
publisere rundt forskjellige typer helseutfordringer.
Delmål 1: Det står 12 videoer i søknaden og 10 videoer i fremdriftsplan. Det ble laget 10 videoer med
totalt 12 profiler (inkl. Line Jansrud), der alle er kjente norske kvinner. En av profilene Selda Ekiz trakk
seg i siste liten grunnet sykdom i familien. Etter Selda Ekiz trakk seg fikk vi tak på 2 ekstra profiler som
deltok i episode 10 «Q&A med legen».
Delmål 2: Det har ikke gått to år ennå, men basert på foreløpige visningstall ligger vi godt an til å
klare det.
Youtube: Per 22.02.2022 har videoene 115 195 visninger. Gjennomsnittlig seertid på videoene er
4:36 minutter. Dette tilsvarer 8371 timer seertid. Målgruppe: 65% kvinner, 35% menn. En interessant
observasjon er at det er noe lengre seertid på menn (5:03 mot 4:56).
Tiktok: Per 22.02.22 har videoene generert 622 100 visninger totalt. 47 775 likes og 610
kommentarer. Disse videoene ble også delt over 1 828 ganger. Gjennomsnittlig seertid vil variere i og
med at videoene har ulik lengde.

Eksempler på kommentarer under videoene:
“Jeg synes det er flaut å snakke om mensen fordi på skolen så får vi jenter mensen å da lurer
guttene på hva vi snakker om å da vil vi ikke svare”.
“Jeg hater å ha mensen” .
“Kan dere lage mer om endometriose. DET trenger flere kunnskap om”.
“Kan man bade når man har mensen”.
“Har mensen akkurat nå, hvorfor re sjokolade en så sykt stor craving?”.
“Hvor lenge pleier jenter å ha utflod før mensen”.
Delmål 3: Et videobasert undervisningsopplegg basert på intervjuene, tilrettelagt for de nye
undervisningsmålene er utviklet og publisert på TV2 Elevkanalen:
https://www.elevkanalen.no/Fagkategori/16848 (brukernavn: nordic.screens, passord: tv2skole).
I forbindelse med Q&A live-sendingen fikk vi til et samarbeid med TikTok der sendingen ble løftet
med en egen landingsside på TikTok Norge sin nyhetsside. Vi fikk også TikTok til å lansere hashtaggen
#helsetok i forbindelse med livesendingen. Over 4 000 så den timeslange livsendingen som var satt til
kl.15.00 en torsdag i november 2021.

Kap 5.Oppsummering / Konklusjon / Videre planer
“Min M” fremstår som et vellykket folkeopplysningsprosjekt, der vi har kan være stolte av å formidle
viktig informasjon om kvinnehelse til den kanskje viktigste målgruppen - de unge. Mensen gjelder
halvparten av befolkningen direkte og den andre halvparten indirekte, og “Min M” bidrar til større
åpenhet og mindre tabu om menstruasjon.
“Min M” var det første samarbeidsprosjektet mellom Nordic Screens og N.K.S. Dette prosjektet i seg
selv er nå avsluttet, men to andre kommunikasjonsprosjekter har sett dagens lys som følge av dette
samarbeidet. Det ene er kanalen SISTOK på TikTok, støttet av stimuleringsordningen for
helsefrivilligheten, der målet er å styrke unge jenter selvfølelse. Det andre er en søknad om
livesendinger på ungdomsplattformen TIkTok der eksperter, influencere og seerne kan “henge” og
snakke om spørsmål som trenger på etter to år med isolasjon og nedstengning i forbindelse med
pandemien.
Budsjettet for prosjektet lå på totalt 1 345 000,-. 669 075 gikk til lønn og sosiale utgifter, 287 400 til
innkjøpte tjenester/honorar og 388 880 til materiell og utstyr.

(Neste side: NRK.no gjorde24.juli 2021 intervju med programleder Silje Winje i Min M og samtidig
en stor temasak om mensen)

Vedlegg
Promo for serien: https://www.youtube.com/watch?v=wetDzSbj7F4&t
Episode 1 med Agnete Saba: https://www.youtube.com/watch?v=Q8LOtHBN6eU
Episode 2 med Emma Shneider: https://www.youtube.com/watch?v=A7qM7xi9oLI&t
Episode 3 med Faten Mahdi Al-Hussaini: https://www.youtube.com/watch?v=eW6XvouJIt0
Episode 4 med Tale Maria Engvik/Helsesista: https://www.youtube.com/watch?v=FwVdgN9c65E
Episode 5 med Emilie Nereng: https://www.youtube.com/watch?v=69sRo4ZLLl8
Episode 6 med Charlotte Frogner: https://www.youtube.com/watch?v=-jfYXRNF1nY
Episode 7 med Ulrikke Falch: https://www.youtube.com/watch?v=xiQnw9LNV1I
Episode 8 med Celin Ildhusøy: https://www.youtube.com/watch?v=VJgNEutO4po
Episode 9 med Penelope Lea: https://www.youtube.com/watch?v=K8s56q0ooFQ
Episode 10 med Line Jansrud, Millie Birkelund og Sabima Majaliwa: https://f.io/A5Q9hL1o
NRK-sak om Mensen med programleder Silje Sirnes Winje:
https://www.nrk.no/sorlandet/xl/mensen-og-menstruasjon-er-fortsatt-flaut-a-snakke-om-i-dag-1.15
344663
Lenker til Tiktok-videoer:
https://vm.tiktok.com/ZMLrxnh7H/
https://vm.tiktok.com/ZMLrx9aw3/
https://vm.tiktok.com/ZMLrxVVQS/
https://vm.tiktok.com/ZMLrxs32n/
https://vm.tiktok.com/ZMLrxtDVE/
https://vm.tiktok.com/ZMLrxaJFA/
https://vm.tiktok.com/ZMLrxupBj/
https://vm.tiktok.com/ZMLrxmS9H/

