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         Oslo, 17. oktober 2022 

 

Muntlig innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité: Statsbudsjett 2023  
Sex og samfunn takker for muligheten til å delta på høringen. Jeg heter Maria Røsok 
og er daglig leder og dette er Ingvild Endestad, avdelingsleder for kommunikasjon og 
politikk.  
 

Først vil vi begynne med å si at Sex og samfunn er medlem av Nasjonalt SRHR-
nettverk og støtter innspillene fra nettverket, og vi viser samtidig til vårt skriftlige 
innspill sendt komiteen i forkant.  
 

Her i dag vil vi gjerne snakke om forslaget om å inkludere unge under 16 år i statens 
subsidieordning for prevensjon. Det er foreslått 7 millioner kroner til dette i 2023.   
Sex og samfunn har i mange år jobbet for å sikre gratis prevensjon til unge under 16 
år og vi er veldig glade for at det nå foreslås å fjerne den nedre aldersgrensen for 
tilgang til prevensjon. Vi mener at å inkludere de under 16 år i statens subsidieordning 
for prevensjon vil bidra til:  
 

• Færre uønskede graviditeter  

• Økt bruk av selvbestemt prevensjon  

• Økt kontakt med helsevesenet  

• Bedre seksuell helse  
  
Sex og samfunn mener at en oppheving av den nedre aldersgrense for tilgang til 
prevensjon er veldig viktig, men vi ser at helsepersonell som møter unge under 16 år 

trenger økt kompetanse for at de skal føle trygghet i jobben. Da helsesykepleiere og 

jordmødre fra 1. januar i år fikk utvidet forskrivningsrett ble det utviklet en veileder for 
å bistå helsepersonell som nå fikk utvidet ansvar.  
 

Vi har i løpet av året fått mange henvendelser fra helsepersonell som føler seg usikre 
når de skal skrive ut prevensjon til unge under 16 år. Vi etterlyser derfor 
kompetansehevende tiltak for å sikre at helsepersonell som skal skrive ut prevensjon 
til de yngste opplever en trygghet i jobben de skal gjøre.   
 

Vi ser særlig følgende tre bekymringer fra helsepersonell som kontakter oss:  

• Kan bruk av hormonell prevensjon forstyrre eller ødelegge noe?  

• Mange frykter negative reaksjoner fra foreldre dersom de finner ut at de har gitt 
unge prevensjon.  

• Opplevelsen av å ha lite kunnskap om avvergingsplikten, særlig for personer 
under 14 år.  

 

Sex og samfunn har god erfaring i å tilby workshop hvor helsepersonell kan diskutere 

relevante caser, samt finne ressurser og verktøy som de kan ta i bruk i sin 
arbeidshverdag. Vi mener dette er et viktig supplement til Helsedirektoratets veileder, 
da veilederen i stor grad viser til individuell vurdering i de konkrete sakene. Mange 
helsepersonell, særlig i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, som særlig 
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er de som møter de unge, står ofte alene i sin jobb. Uten å ha kollegaer å diskutere 
eventuelle situasjoner med, vil det være en utfordring å bli trygg i egen rolle.   
Sex og samfunn er redd for at dersom ikke kompetansehevende tiltak kommer på 
plass, vil ikke de yngste ha en reell tilgang til prevensjon, selv om aldersgrensen 
fjernes.  
 

Statens bidragsordning for prevensjon har eksistert siden 2006. Flere av 
medlemmene i denne komiteen har bidratt til en utvidelse, og vi har blant annet fått 
langtidsvirkende prevensjon inn i ordningen og vi har fått utvidet forskrivningsrett for 
helsesykepleiere og jordmødre. Dette har vært viktige politiske vedtak som har økt 
tilgangen til prevensjon. Nå er tiden inne for å inkludere unge under 16 år i 
bidragsordningen.  
 

Totalt tok 46 personer under 16 år abort i 2021.  
 
Vi håper komiteens medlemmer vil støtte regjeringens forslag og vi håper i tillegg at 
medlemmene vil vektlegge viktigheten av kompetansehevende tiltak for å trygge 
helsepersonell i møte med sine pasienter.  
 


