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Trude Slettvoll Lien, 

Psykiatrisk spl og spesialist i sexologisk rådgiving (NACS)



BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

I 2015 ble Sex og samfunn tildelt prosjektmidler fra Oslo 

kommune med tanke på å

• Redusere antall uønskede svangerskap og aborter 

hos utsatte grupper, primært minoritetsetniske kvinner

• Styrke målgruppas kunnskap om hvor og hvordan 

søke hjelp og veiledning dersom man blir uønsket 

gravid.

• Veilede og undervise om prevensjon (primært LARC)

Vi tilbød også gratis konsultasjon hos lege og sexologisk 

rådgiver.



HVORDAN GIKK DET?

• Vanskelig å måle på kort tid

• Bare 4 tok imot tilbudet om gratis LARC

• 3 bestilte time til prevensjonsveiledning, men 

ønsket egentlig hjelp til å bli gravid

• De aller fleste jeg snakket med hadde liten eller 

ingen kunnskap om kroppen sin

• Få opplevde å ha en selvbestemt seksualitet

• Lite kunnskap om prevensjon og dens 

virkemåter

• Mytebefengt og tabubelagt



https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-

kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/seksuell-helse-

lokalt-folkehelsearbeid

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

• Innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn skal sikres god 

kunnskap om samliv, seksualitet, prevensjon og tilgang til 

prevensjonsveiledning for å styrke deres mulighet til å ta 

reflekterte livsvalg knyttet til seksualitet og svangerskap. 

Helsetilbud, informasjon og veiledning om samliv, 

seksualitet og prevensjon må gjennomføres med respekt 

for brukernes kulturelle verdier og erfaringsbakgrunn.

• Bosettingskommunen har ansvar for å tilby 

helseundersøkelse og relevant informasjon og veiledning 

av flyktninger og asylsøkere. Ved konsultasjoner om 

seksuell helse er det viktig å ivareta fullstendig anonymitet. 

Telefontolk har vist seg å være den beste metoden for å 

ivareta anonymitet. 



Nytt prosjekt 2016 

Fokus på 

• Kropp

• Seksualitet

• Seksuell helse

• Seksuelle rettigheter



HVA ER SEKSUALITET?



Seksualitet

• Angår alle mennesker i alle aldre og livssituasjoner, 

og utvikles gjennom hele livet

• Omfatter fysiske, psykiske, åndelige, sosiale og 

kulturelle sider ved det å være menneske



Seksualitet

Alle har en seksualitet, uavhengig av 

• funksjon

• alder

• kjønn

• orientering  

• kultur

Og alle har rett til å leve ut sin seksualitet trygt og åpent.



Å SNAKKE OM SEX



Språk

• Vi og de

• Hva klarer du å si, hvilke ord bruker du?

• Hva er naturlig for deg?

• Stemme?



Hvordan formidler du utfordrende temaer?

• Kroppsspråk? Hvilket forhold har du til egen kropp?

• Dine holdninger? Kan du bli støtt?

• Hva tolerer du?

• Kultursensitiv?



Hvordan forberede meg?

• Miljø / kultur / religion / tradisjon - tråkker jeg andre på 

tærne?

• Vanskeligere med voksne enn med ungdom?

• Familieplanlegging – en privatsak?

• Hva om jeg toucher borti overgrep? Tenk om jeg 

retraumatiserer?



• Men når begynner man?

• Har jeg den kompetansen som trengs?

• Arenaer hvor en kan snakke?

• Bevissthet på at seksualitet er et viktig tema! Dette må 

snakkes om!



Øvelse

Hva ville du legge vekt på i et undervisningsopplegg for 

minoritetsetniske med 1-3 års botid i Norge?



Mine erfaringer - kvinner



HVA ØNSKER KVINNER Å SNAKKE OM, 

OG HVA ØNSKER DE SKAL BRINGES 

VIDERE?

• Informasjon om menstruasjonssyklus og 
graviditet

• Informasjon om prevensjon

• Informasjon om rettigheter

• Informasjon om underlivssmerter

• Informasjon om at bare ca 40 % blør under 
første samleie

• Informasjon om skjedekransen, til både kvinner 
og menn

• Informasjon om kjønnslemlestelse



Familieplanlegging

• (Når) vil jeg ha barn – og hvor mange barn vil 

jeg ha?

• Utdannelse / jobb?  

• Boforhold?

• Helse?

• Økonomi?

• Partner / familien?

• Religion / kultur?

• Prevensjon?

• Alder





Kvinnens anatomi





Skjedekrans

• Jomfruhinna – en myte!

• Slimhinnefold 1-2 cm innenfor 
skjedeåpningen

• Antagelig en rest fra fosterlivet

• Elastisk, kan tøyes og varierer i størrelse

• Endres fra fødsel til pubertet og med økende 
alder

• Ingen hinne som brister ved første 
penetrasjon eller samleie





Kjønnslemlestelse (FGM)



Forts. FGM

Alle helseregioner har 

kvinneklinikker som 

tilbyr 

• rådgiving

• behandling

• åpningskirurgi

Åpningskirurgi kan

• Lindre / fjerne smerter

• Gjøre det lettere å late 

vannet

• Hindre gjentagende 

infeksjoner

• Forhindre cystedannelse

• Gi menstruasjonsblodet 

fri passasje

• Gi større nytelse i 

seksuelle relasjoner



Kjønnslemlestelse i Somalia: Med barberblad 

skjærer hun i jenters underliv (NRK 20.01.19)

SOMALIA (NRK): Somalia har verdens høyeste 

forekomst av kjønnslemlestelse. I femten år har Asha 

Abdi skåret i kjønnsdelene til unge jenter.



Omfang av omskjæring
https://norad.no/tallenes-tale/kjonnslemlestelse/



Øvelse

• Gå sammen tre og tre

• En er Sarah, en er rådgiver, en er bisitter / veileder

• Bytt rolle hvis det er tid



Sarah 20 år

Sarah er student og har vært sammen med kjæresten 
Moa i to år. Nå har de bestemt seg for å forlove seg. 

De har begynt å utforske hverandre, kysser og kjenner 
på kroppen under klærne.

De har ikke hatt samleie, det er viktig å være jomfru når 
de gifter seg.

Sarah er bekymret fordi hun ikke har like sterk sexlyst 
som Moa.

Hvordan forløper samtalen?



Mine erfaringer - menn



HVA ØNSKER MENN Å SNAKKE OM?

• Fysisk og psykisk helse / uhelse

• Seksuelle dysfunksjoner

• Mannsrollen i et nytt og annerledes samfunn

• Omskjæring?

• Hvor gjør man av den seksuelle lysten når man 

ikke har partner eller partner bor i 

opprinnelsesland?

• Er det farlig å onanere?

• Hvordan tar jeg på kondom?

• Hvordan nærmer jeg meg en jeg liker?



Mannens anatomi



Omskjæring





Hva bør du passe på?

• Egensjekk av testikler

• Regelmessig utløsning er sunt!

• Smerter, sår, utflod og kløe – snakk med 

helsesøster eller legen din!

• Kontroll av prostata hos fastlege

• Kosthold og mosjon bidrar til friske blodårer, 

friske blodårer bedrer reisningsevnen – «use it 

or lose it»!



Øvelse

• Gå sammen tre og tre

• En er Abdi, en er rådgiver, en er bisitter / veileder

• Bytt rolle hvis det er tid!



Abdi 19 år

Kommer til deg fordi han føler seg ensom, og ønsker seg 

kjæreste. Ønsker tips til hvordan han skal gå frem. Han 

har ikke så mange venner, og blir fort sittende foran pc`n

og surfe på pornosteder på nettet. 

Etter at dere har pratet litt, lurer han på om han kan 

spørre om noe han er flau for. Han ble kåt når han så to 

menn ha sex. Han lurer litt på om han er normal? Og hva 

tror du, betyr dette at han kan være homo? For det er 

han i hvert fall ikke!



Alle kjønn

• Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI)

• Grenser

• LHBTIQ



SOI



Valget er ditt



LHBTIQ



Utfordringer ?

• Mikroaggresjoner

• Minoritetsstress på flere plan

• Internalisert homofobi



https://www.youtube.com/watch?v=euXQbZDwV0w
https://www.youtube.com/watch?v=euXQbZDwV0w


Erfaringer fra 

prosjektundervisning jeg tar med 

videre



• Start fra scratch

• Kjønnsdelt, spesielt ved undervisning til 

voksne. Alltid vurdere dette også ved 

undervisning til de yngre mindre integrerte.

• Mange har lært mye, men kunnskapen er ikke 

integrert i den enkelte – hvordan oppnår vi 

dette?

• Det kan se ut til at det er mer bytte av sex enn 

vi først trodde

• Stor interesse for kunnskap

• Kunnskap skaper mestringsfølelse



Spørsmål?



LHBT
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Hurra, jeg er homo!

• Hvordan er det å være ung og skeiv i Norge i dag?

• Helt vanlig og godtatt av andre?



Innbrudd og hærverk på familiebolig 

i Sandnes
VG 3/6-19

«Jævla lespehorer tror dere kan skitne til Norges nasjonaldag med 

det skitne flagget deres. Vi er et stolt folk en rik nasjon dere 

besudler vår nasjonale arv jælva homobitsjer. Kvinner skal kjenne 

sin plass dere trenger en ekte mann».



«Skambanket fordi jeg er homofil»
Bergensavisen

«Jeg var homofil før jeg kurerte meg selv»  NTB 3/6-19

Filippinenes president Rodrigo Duterte sier at han tidligere var homofil, men at han har 

«kurert» seg selv.

Russerne klipper vekk homofil sexscene fra Elton 

John-filmen NTB 3/6-19

Æresprisvinneren i Cannes synes homofil adopsjon 

er «unaturlig» Aftenposten 15/5-19



Utfordringer

• Mikroaggresjoner

• Minoritetsstress

• Internalisert homofobi



• Når valgte du å bli heterofil?

• Tror du at det at du er hetero er noe du vokser av deg 
etterhvert?

• Hvis det er så normalt å være hetero, hvorfor er da så 
mange av dem psykiatriske pasienter?

• Hvordan reagerte folk da du kom ut som hetero?

• Det er helt greit at du er hetero, så lenge du ikke 
prøver deg på meg

• De fleste overgripere er hetero, synes du det er trygt å 
sende barna dine på fritidsaktiviteter med så mange 
heterofile ledere?

• Hvorfor må heterofile absolutt leie hender eller kysse 
på offentlige plasser? Kan de ikke bare være seg selv 
og ikke vise seg frem hele tiden?

• Jeg kjenner en som er hetero i Bergen, kjenner du 
han?



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

trude@sexogsamfunn.no



Anbefalt litteratur – til inspirasjon!

• Sexologi i praksis; Almås og Benestad, Universitetsforlaget

• Menns seksualitet; H. Aars, Cappelen Damm Akademisk

• Gleden med skjeden; Brochmann og Støkken Dahl, 

Aschehoug

• Jenter som kommer; Jackson og Solli, Spartacus 

• Det du lurer på -157 spørsmål og svar; Leren, Knutsen og 

Solli, Kagge forlag

• Sex som kapital; Prosenteret.no

• Mistanker og magefølelse; Prosenteret.no

• Snakk om det – strategi for seksuell helse (2017-2022); 

Regjeringen.no

• Rett til rett kjønn- helse til alle kjønn; Regjeringen.no

• Alskens folk; J. van der Ros, Likestillingssenteret 2013



Nettsider – til inspirasjon!

• www.nacs.eu

• www.klinisksexologi.no

• www.foreningenfri.no

• www.skeivungdom.no

• www.smil-norge.no

• www.hbrs.no

• www.sexogsamfunn.no

• www.transformering.se

• www.rfsu.se

• www.prosenteret.no

• www.skeivverden.no

http://www.nacs.eu/
http://www.klinisksexologi.no/
http://www.foreningenfri.no/
http://www.skeivungdom.no/
http://www.smil-norge.no/
http://www.hbrs.no/
http://www.sexogsamfunn.no/
http://www.transformering.se/
http://www.rfsu.se/
http://www.prosenteret.no/


emetodebok.no

http://emetodebok.no/
http://emetodebok.no/



