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Sex og samfunns høringsnotat til Stortingets helse- og omsorgskomité 
Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med skriftlig innspill til helse- og 
omsorgskomiteens arbeid med statsbudsjett 2023  
 
Sex og samfunn ønsker å fremheve viktigheten av at ansatte i helse- og omsorgs-
tjenesten har god kunnskap og kompetanse om seksuell helse. For å sikre dette trengs 
en styrking av kompetansen om seksuell helse i utdannings-løpene, og vi ber komiteen 
om å følge opp det pågående arbeidet med RETHOS (Nasjonale retningslinjer for helse- 
og sosialfagutdanningene), for å sikre at seksuell helse både er inkludert i utarbeidelsen 
av retningslinjene og at de følges opp i etterkant.  
 
Sex og samfunn ser gjennom kontakt med våre pasienter og med helsefaglig personell 
at det er et stort behov for økte ressurser til utredning og behandling av seksuelle helse-
utfordringer for kvinner. Dette gjelder særlig for pasienter med vulvasmerter, pasienter 
som har gjennomgått kjønnslemlestelse og for andre minoritetsgrupper.   
 
 
Kap. 762 Primærhelsetjeneste: Post 60 Forebyggende helsetjenester  
Vi er glade for en satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, både med 
øremerkede midler og etableringen av et kompetansemiljø. Vi håper dette kan styrke 
tilbudet for målgruppen, særlig når det gjelder seksuell helse.  
 
Vi ber likevel komiteen merke seg følgende setning fra budsjettforslaget: Barn og unge 
etterspør bedre tilgjengelighet til tjenesten.  
 
Vi håper satsingen på tjenesten vil inkludere brukerperspektivet, for å sikre at de som 
skal benytte seg av tjenesten vil oppleve at den er tilgjengelig. Helsestasjon for ungdom 
er et lavterskeltilbud som alle kommuner i Norge skal tilby. Likevel vet vi at dette ikke er 
tilfelle: Sex og samfunns undersøkelse publisert i 2021 viser at 1 av 5 kommuner ikke 
hadde en egen helsestasjon for ungdom.  
 
Vi håper komiteen ser viktigheten av å sørge for kommuner oppfyller krav og 
anbefalinger i Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 
slik at alle unge har et likeverdig tilbud, uavhengig av bosted.  
 
 
Kap. 762 Primærhelsetjeneste: Post 21 Spesielle driftsutgifter  
Når det gjelder digitale tjenester til barn og unge mener Sex og samfunn at det er viktig 
at disse inkluderer tjenester med chat-funksjon, slik at de kan få raskt svar og samtidig 
ha mulighet for oppfølgings-/oppklaringsspørsmål. I tillegg bør gode hjelpetjenester 
kunne vise til lokale fysiske tilbud hvor barn og unge kan henvende seg for å få hjelp. 
Digitale tjenester bør heller ikke erstatte fysiske tjenester.  
 
 
Kap. 762 Primærhelsetjeneste: Post 73 Seksuell helse  
Snakk om det! Strategi for seksuell helse forlenges og det varsles at ny strategi vil 
legges frem i 2023. Vi merker oss at det ikke er satt av midler til utarbeidelse av en ny 
strategi for seksuell helse, et arbeid som er svært viktig for et målrettet og helhetlig 
arbeid videre. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
https://sexogsamfunn.no/wp-content/uploads/2021/06/Har-ungdom-i-kommunene-et-likeverdig-tilbud-1.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

