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Innspill til Oslo kommunes helse- og sosialutvalg 

Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med innspill til Oslo kommunes helse- og 

sosialutvalg i forbindelse med byrådets budsjettforslag for 2021. 

Sex og samfunn ble etablert i 1971 og er Norges største senter for seksuell og reproduktiv 

helse og rettigheter. Sex og samfunns driver klinisk, undervisnings- og formidlingsarbeid, der 

den kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. I 2019 

hadde vi omlag 30 000 besøkende på vår klinikk på Grünerløkka. 

Vårt formål er å arbeide for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter på individ- og 

samfunnsnivå, og vi ønsker å være en kompetansedriver på feltet.  

I Oslo jobber vi særlig for å sikre at alle byens unge har et godt helsetilbud, og vi følger både 

politikk og relevante prosesser på feltet. Vi vil derfor etterlyse følgende: 

• En plan for implementering av bystyrevedtaket fra september i år hvor det ble 
enstemmig vedtatt at unge under 16 år skal få gratis prevensjon 

• Kartlegging av organiseringen av Oslo kommunes helsestasjoner for ungdom 

• Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse 
 

Vi vil utdype disse punktene i møte med utvalget. 

Vi ber også helse- og sosialutvalget om å sikre at Oslo kommunes skolehelsetjeneste og 

helsestasjon for ungdom (HFU) skjermes, både med tanke på koronasituasjonen, men også at 

disse hjelpetilbudene skjermes fra eventuelle økonomiske innstramminger. Dette er viktige 

lavterskeltilbud for barn og unge, og disse arenaene er svært viktige for å kunne møte 

eventuelle problem og utfordringer på et tidlig stadium. På denne måten er 

skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom både viktig i et forebyggende og et 

helsefremmende perspektiv. 

Alle landets helsestasjoner for ungdom skal følge krav og anbefalinger i Nasjonal faglig 

retningslinje for det forebyggende og helsefremmende arbeidet i helsestasjon, 

skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom1. Sex og samfunn arrangerte i 2018 og 2019 

HFU-skolen, for å sikre at byens helsestasjoner for ungdom fikk kompetanse til å levere på de 

krav og anbefalinger knyttet til seksualitet og seksuell helse i de nasjonale retningslinjene. 

HFU-skolen var en kursrekke på totalt 5 uker, og ble gjennomført med støtte fra Oslo 

kommune. Vi ser nå at det er et stort behov for å tilby dette for nye ansatte ved Oslos 

helsestasjoner for ungdom, og vi håper også at utvalget ser verdien i at ansatte ved byens 

helsestasjon for ungdom har den kompetansen de trenger for å gi et best mulig tilbud til unge. 

 

Vi ser frem til å møte utvalget og delta på deputasjon. 

 

Med vennlig hilsen 

Maria Røsok   Tore Holte Follestad 

Daglig leder    Assisterende daglig leder 

 
1 Helsedirektoratet (2017). Nasjonal faglig retningslinje for det forebyggende og helsefremmende 
arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
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