Oslo, 4. november 2021
Muntlig innspill til helse- og omsorgskomiteens arbeid med forslag til
statsbudsjett 2022
Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med innspill til helse- og
omsorgskomiteens arbeid med forslag til statsbudsjett 2022.
Sex og samfunn har i 50 år jobbet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i
Norge.
Vi ønsker i dag å komme med innspill til Kapittel 762,
Post 60 Forebyggende helsetjenester og Post 73 Seksuell helse.
Post 60
Sex og samfunn er spesielt opptatt av at unge skal ha et likeverdig helsetilbud
gjennom helsestasjon for ungdom. Dette er et tilbud som alle kommuner skal ha,
ifølge Helsedirektoratets nasjonal faglig retningslinje.
I år gjennomførte vi en kartlegging som avdekket at 20 % av kommunene ikke har
tilbud om helsestasjon for ungdom, selv om dette er pålagt kommunene.
I tillegg til at kommunene ikke har HFU, blir denne tjenesten nedprioritert når det
skjer noe – for eksempel en pandemi. Dette går utover ungdom spesielt i
distriktene med få tilbud.
Vi ser i forslag til budsjett at det foreslås 15 millioner til et nasjonalt tverrfaglig
kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er positivt, men
kan ikke komme istedenfor en helthetlig større satsning på HFU på lik linje med
løftet skolehelsetjenesten har fått.
Og: en satsing på digitale helsetjenester, for eksempel DigiUng og DigiHelsestasjon,
må ikke prioriteres til fordel for et nært og tilgjengelig lavterskeltilbud.
Post 73
Sex og samfunn har i flere år ønsket oss politisk engasjement i teksten som
omhandler seksuell helse,
for å gi en tydeligere retning for arbeidet på feltet.
Vi mener at statsbudsjettet skal forplikte mer enn det gjør i dag,
og vi tror at det vil være positivt for Helsedirektoratet
som bevilger tilskudd og for aktører som mottar midler,
ved at innsats på feltet kan bli mer spisset.
I tillegg etterlyser vi mer bevilgning til arbeidet med seksuell helse.
Posten skal dekke flere strategier/planer og for å få til ønskes resultat må
bevilgningen økes betraktelig.
En av strategiene Post 73 skal dekke er Snakk om det!
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Denne går ut neste år, og i dag har vi deltatt på Framsnakk,
en innspillskonferanse for å kartlegge veien videre for arbeidet med seksuell
helse.
Et viktig punkt som ble diskutert i dag er behovet for data på feltet.
Både Danmark og Sverige har gode undersøkelser og England har ved NATSAL
undersøkelsene satt standarden.
Vi trenger gode data for å kunne etablere målrettede tiltak som kan gi den effekten vi
ønsker oss.

Takk for oss!
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