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Tilskudd i 2021

• Ca. 36 mill. kroner 

(med forbehold om 

Stortingets behandling 

av statsbudsjettet)

• Søknadsfrist 15. 

januar 2021

• NB: Oppdatert 

regelverk

https://www.helsedirektor

atet.no/tilskudd/seksuell-

helse



Mål

God seksuell helse i hele 
befolkningen

Delmål:
• å sikre mennesker i alle aldre 

god kunnskap og nødvendig 
kompetanse til å ivareta egen 
seksuell helse

• fortsatt reduksjon i antall 
uplanlagte svangerskap og 
aborter

• reduksjon i smitte av seksuelt 
overførbare infeksjoner, 
inkludert hiv

• å sikre kunnskap om og 
ivaretakelse av seksuell 
helse i helse- og 
omsorgstjenesten 

• å sikre at helsepersonell 
respekterer og forstår 
brukere og pasienters 
seksuelle behov



Målgrupper

Hele befolkningen:

• Små barn 0-5 år og 

deres foreldre

• Barn 6-12 år

• Ungdom og unge 

voksne 13-24 år

• Voksne 25-69 år

• Eldre fra 70 år 

• Minoritetsgrupper i alle 

aldre



Oppdatert 
regelverk 

Størst endring for 

kommuner 

• Enkeltkommuner kan ikke søke

• Kommuner må ha inngått samarbeid med andre 

kommuner, organisasjoner/stiftelser etc. om konkrete 

utviklingsprosjekter for å søke om tilskudd 

• Prosjektet må ha nasjonal overføringsverdi 

• Kan ikke være en lovpålagte oppgave 



Oppdatert 
regelverk 

Årlige prioriteringer flyttet 

fra regelverket til 

kunngjøringen



Prioriteringer i 
2021

Prosjekter med nasjonalt 
nedslagsfelt som: 

• sikrer kunnskap om 
seksuell helse via grunn-, 
etter- og videreutdanninger

• integrerer seksuell helse i 
helse- og 
omsorgstjenesten og 
andre relevante 
samfunnssektorer

• bidrar til reduksjon i 
abortraten

• retter seg mot voksne 25-
39 år, eldre voksne over 
60 år, kronisk og langvarig 
syke, samt personer med 
nedsatt funksjonsevne



Nye 
tildelingskriterier

• Prosjektet kan knyttes 

til mål og tiltak i ny 

handlingsplan



Nye 
tildelingskriterier

• Innenfor prioritert mål 

eller målgruppe

• Møter en viktig 

folkehelseutfordring



Tips til en god 
søknad

• Identifiser mål i 

strategi/plan prosjektet 

retter seg mot

• Vær så tydelig og 

konkret som mulig

• Bruk 

tildelingskriteriene 

aktivt i søknaden 

(sjekkliste)  

• Jo flere kriterier som 

er møtt jo større 

sannsynlighet for å få 

tilskudd  



Saksbehandling

• Vi bruker 

tildelingskriteriene 

aktivt i vurderingen

• Måkrav settes som 

innfridd eller ikke 

innfridd

• Ikke innfridd = avvist

• Hvert kriterium scores 

0-5

• Vage formuleringer gir 

ikke toppscore

Skjermdump fra TIFO, Helsedirektoratets saksbehandlingssystem for tilskuddsbehandling 



Til orientering 

• Tilskuddsordningen 

blir evaluert mellom 

nov. 2020 og mars 

2021

• Flere av dere vil bli 

kontaktet av evaluator

• Formålet er å 

dokumentere effekter 

av tilskuddet og 

identifisere 

forbedringspotensial Kilde: Tilbud på evalueringsoppdrag 




