Møte Nasjonalt SRHR1-nettverk 08.12.16
Til stede: Synne Lerhold, Unge funksjonshemmede, Helle Borgen, Kvinnefronten, Kine
Gjerstad Eide, Røde Kors Ungdom, Nora Mehsen, Bufdir, Camilla Rørtvedt, Bydel Ullern, Oslo
LaH styre, Maria Bendheim, Ås kommune HFU/studenthelse, Tayyab Choudri, IHSG, Anett
Hegén Michelsen, Den norske jordmorforening, Anne Wæhre, OUS, lege BUP/SSD, Kristoffer
Uppheim, Mental Helse Ungdom, Stine Kühle-Hansen, HiOA, Agnes C W Giertsen, LaH/NSF
(Helsestasjon for ungdom og student, Bergen), Amelie Segor, Amathea, Camilla Holt Halse,
OUS, seksjon for likeverdige tjenester, Than Mai Nguyen, student sosialantropologi, Rita
Chopra, student operasjonssykepleier, Hedda Kathle Ødegaard, sykepleierstudent
v/Diakonhjemmet, Ingrid Maria Nome, Medisinernes seksualopplysning (MSO), Maja
Schenkel, Medisinernes seksualopplysning (MSO), Amy Medin, Nadheim – Kirkens Bymisjon,
Håvard B. Øvregård, Norges Idrettsforbund (NIF), Bjørg Norli, Pro Sentret, Krisztian Rozsa,
Skeiv Verden/Helseutvalget, Monica Bothner FRI Oslo og Akershus, Nina Sinding-Larsen, FRI,
Hilde Arntsen, FRI, Therese Sørhaug, Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse, Henrik W. Johnsen, MDG – De grønne glitrende, Stian Fjerdingen, Kirkens
Bymisjon – Aksept, Ina Herrestad, Kirkens Bymisjon – Aksept, Hilde Kløvstad,
Folkehelseinstituttet, Karl Kristian R. Kirchhoff, Helsedirektoratet, Elisabeth Swärd, Norske
Kvinners Sanitetsforening, Oskar Eikeseth, NHFU, Luca Dalen Espseth, Sex og Politikk, Stine
Nygård, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, Charlotte Andersen, Sex og Politikk, Thea
Indahl Mæhlum, Aksept – senter for berørte av hiv, Derya Kirli, Sex og samfunn, Nora Ruud,
Norsk medisinstudentforening, Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF, Anette Remme,
Unge Funksjonshemmede, Maria Røsok, Sex og samfunn, Tore Holte Follestad, Sex og
samfunn
Referent: Anneli Rønes, Sex og samfunn
Oversikt over aktører som ikke var til stede på møtet sendes med referatet.

Agenda for møtet
 Velkommen og introduksjon, Maria Røsok, daglig leder hos Sex og samfunn.
 Hvordan jobber ulike organisasjoner med SRHR og hvilke utfordringer møter vi?
o Unge funksjonshemmede, generalsekretær Synne Lerhol.
o FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Nina Hotvedt SindingLarsen og Hilde Arntsen.
o IHSG – Internasjonal helse- og sosialgruppe, leder Tayyab Choudri.
 Orientering om Trygghet, mangfold, åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot
diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk,
Nora Mehsen, rådgiver i Likestillingsavdelingen i Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.
 Orientering om Snakk om det! Strategi for seksuell helse, Karl Kristian R. Kirchhoff,
seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
 Nasjonalt SRHR-nettverk – diskusjon.
o Hva skal nettverket være?
1

SRHR er en forkortelse for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

o Nettverkets aktiviteter i 2017.
Presentasjoner
Unge funksjonshemmede, FRI og IHSG presenterte alle sitt arbeid og spesifikt hvordan de
jobber med SRHR og hvilke tematiske områder innenfor SRHR de jobber med.
Nora Mehsen fra Likestillingsavdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
presenterte Trygghet, mangfold, åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på
grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Karl Kristian R. Kirchhoff fra Helsedirektoratet presenterte Snakk om det! Strategi for
seksuell helse.
Presentasjonene gitt av Nora Mehsen og Karl Kristian R. Kirchhoff sendes med referatet.

Oppsummering fra diskusjon om SRHR-nettverket
 Er det behov for et nasjonalt nettverk?
Innspill:
Anett Michelsen, Den norske jordmorforening: Et nettverk er viktig fordi vi trenger mer
kunnskap.
Helle Borgen, Kvinnefronten: Seksuell og reproduktiv helse er aktuelt for Kvinnefronten, og
Kvinnefronten representerer mange ulike grupper innenfor feltet.
Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF: Et nettverk er viktig politisk i saker fremover, for
eksempel når vi skal jobbe for videreutvikling av jordmortjenesten. Mye av dagens kunnskap
blir ikke brukt, men ved å stå sammen kan vi bidra til å få denne kunnskapen frem.
Håvard B. Øvregård, Norges Idrettsforbund (NIF): En del av arbeidet vi gjør er det naturlig å
samarbeide med andre om, for eksempel trakassering, seksuell orientering og
kjønnsidentitet. Vårt felt er idrett. Et nettverk som legger opp til at medlemmene kan gå
sammen i politiske saker og også møte andre organisasjoner er viktig.
Nora Ruud, Norsk medisinstudentforening: Vi opplever at det er en diskrepans i
helsevesenet og ønsker et tverrfaglig samarbeid innenfor helsevesenet. Det er fint med et
slikt nettverk for å vite hvor ressursene ligger og hvordan vi kan bruke allerede eksisterende
ressurser på best mulig måte.
Agnes C W Giertsen, Landsforeningen for Helsesøstre (LaH/NSF): Synes det er bra med
dannelse av nettverket, og det er viktig å få med hele landet og gå bredt ut slik som Sex og
samfunn har gjort i dette tilfellet.
Ingen motsatte seg etableringen nettverket.



Hva skal vi bruke nettverket til?

Innspill: Sex og samfunn ønsker at nettverket skal være nasjonalt og slik også tilgjengelig for
alle interessenter over hele landet. Det ble diskutert ett-to møter per halvår, i tillegg til
elektronisk kommunikasjon i forbindelse med aktiviteter som blant annet høringsinnspill,
opprop, markering av merkedager, deling av informasjon og ressurser, blant annet.
For at så mange som mulig kan delta inn i nettverkets møter foreslås det at disse strømmes.
Enighet.
 Hvordan kan det bli interessant for din organisasjon?
Innspill:
Henrik W. Johnsen, MDG - De Grønne Glitrende: Når man jobber politisk er det viktig å være
både fakta- og kunnskapsbasert, og et slik nettverk gjør at vi vet hvor vi kan henvende oss
ved ulike innspill.
Stine Kühle Hansen, HiOA: Det er viktig å dele, og nye begreper går raskere til aktørene i
nettverk. Nasjonalt nettverk for seksualitetsundervisning deler også nyheter fra direktorater
i forbindelse med ulike høringsinnspill, og samlet seg om innspillet. Spørsmål om alle skal
inkluderes i signatur eller om alle skal spille inn det samme i sine respektive uttalelser. Det er
også viktig å få med incestsentrene inn i Nasjonalt SRHR-nettverk.
 Praktisk: Koordinering og kjernegruppe
Innspill:
Sex og samfunn koordinerer gjerne Nasjonalt SRHR-nettverk. Forslag ble vedtatt med
akklamasjon.
Forslag om å etablere en kjernegruppe som kommuniserer og/eller møtes oftere enn det
øvrige nettverket. Interessenter tar kontakt med Anneli Rønes hos Sex og samfunn på epost
anneli@sexogsamfunn.no

