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”Legemlig omgjængelse, kjønslig omgjængelse

mellem to kvinder – har man hørt noget saadant? 

Det hører til de umulige ting.”

Statsråd Anton Qvam, 1902.



KSK – kvinner som har sex med kvinner

• Lesbiske og bifile har tradisjonelt sett gått under radaren -både i historien og i 

helsevesenet.

• Oversett også i forskningens verden

- Finnes svært lite forskning om KSK og KSK-relatert helse.

• Av 556 peer-reviewed artikler (Medline) som omhandler LHB-personer var kun 13% om 

KSK.

• Av disse 556 artiklene fokuserte 68% på homofile menns fysiske, psykiske og seksuelle 

helse.

• Spesielt lite forskning er det gjort på godt voksne og eldre KSK.

• KSK er lite eller ikke inkludert i pensum på helsefaglige studier i Norge.

Astrid Højgaard, Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, Mai 2022.



Prevalens

• Hvor mange i Norge definerer seg som LHB?

– Kommer an på hvordan spørsmålet stilles

– Gir tall fra 1,2 – 12%

• Vanskelig å si noe eksakt om hvor mange lesbiske og bifile det finnes 

nasjonalt

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/lhbtiq/Hvor_mange/



Vaginal fingring; 99,2 %

Saksing; 90,8 %

Oralsex; 98,8 %

Dildo/vibrator; 74,1 %

Strap-on; 56,5 %
Seksuell praksis

Schick V. Rosenberger JG, Herbenick D, et. Al Sexual behaviour and risk reduction strategies among a multinational samlple of w omen w ho have sex with women. Sex Transm Infect. 2012 88 407-12



Kjøkkenskuffen på Grenaker, aug. 2022.



Myter

• KSK trenger ikke prevensjon/prevensjonsveiledning

• KSK kan ikke få seksuelt overførbare infeksjoner (SOI)

• KSK trenger ikke HPV-vaksine eller celleprøver

• KSK kler seg og ser annerledes ut
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Hvorfor trenger KSK prevensjonsveiledning?

• Flere grunner til å bruke prevensjon enn beskyttelse mot graviditet alene;

- Menstruasjonssmerter

- Blødningsforstyrrelser

- PMS-plager

• KSK som også har sex med peniseiere har større risiko for å droppe 

prevensjon

(Lindley LL Walsemann KM. Sexual orientation and risk of pregnancy among New York City high school students. Am J Public Health. 2015; 105(7); 1379-86)
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SOI og KSK

• KSK tester seg sjelden for kjønnssykdommer.

• KSK kan bli avvist ved ønske om test

• Slimhinne + slimhinne = mulighet for smitteoverføring
Klamydia, HPV, Herpes er vanligst

• Beskyttelse
- slikkelapp?
- hansker?
- unngå deling av sexleketøy / kondom ved deling

• Noen KSK har også sex med menn

Ulstein Moseng, B. Seksuell helse blant kvinner som har sex med kvinner - en kunnskapsgjennomgang. Okt. 2017.
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KSK og HPV

• Alle med livmorhals mellom 25 - 69 år anbefales å 

følge livmorhalsprogrammet

• Anbefal HPV-vaksine dersom en ikke er vaksinert

• KSK kan bli avvist ved ønske om celleprøve
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KSK kler seg og ser annerledes ut

• Helsepersonell er ofte heteronormative i møtet med pasienter

• Hvordan ser en lesbisk person ut?

Hvordan ser man ut når man er bifil?

• Lesbiske og bifile må ofte "komme ut av skapet" til helsepersonell

• Egne antagelser følger personer ut i fra hvordan man ser ut

– Maskulint presenterende

– Feminint presenterende



Bifobi

• Bifile har dårligere psykisk helse enn lesbiske (SSB 2021)

• Møter dobbelt motstand:
- Ikke "skeive nok" for andre skeive;
- "Er bare bifil til en har "bestemt" seg for om han er lesbisk eller hetero"
- Får "heterofile privilegier" fordi en også har sex med menn (kan passere som 
hetero)
- Blir seksualisert av heterofile

• En ofte misforstått legning (også av helsepersonell)

• Dansk studie (SEXUS 2017-2018) viste at
- 7% av lesbiske er mer "i skapet" enn de ønsker
- 25% av bifile er mer "i skapet" enn de ønsker



Hvordan møte KSK?

• Ikke anta / gå ut i fra noe
– Spør!

• Vær klar over hva slags språk du bruker

• Vær klar over, og sett deg inn i helserisikoer og seksualvaner

• Unngå overfokusering – folk er mer enn legningen sin

• Gi uttrykk for at alt/alle er lov
– Flagg

– Plakat


