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Innspill til arbeid med statsbudsjett 2023 
I forbindelse med regjeringens arbeid med statsbudsjett for 2023 ønsker 
undertegnende medlemmer av Nasjonalt SRHR1-nettverk å fremme følgende krav: 
 

1. Økte økonomiske rammer for seksuell helse 
1. Finansiering til ny strategi for seksuell helse 
2. Mer midler til forskning på seksuell helse 

 
 

1. Økte økonomiske rammer for seksuell helse 
Bevilgningen i statsbudsjettets kapittel 762 Primærhelsetjenesten, Post 73 Seksuell 
helse skal dekke oppfølgingen av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-
2022)2 og Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – 
informasjon og tilgjengelighet 2020-20243. Sistnevnte handlingsplan ble inkludert i 
budsjettposten uten at det ble gjort noen endring i bevilgningen.  
 
Nasjonalt SRHR-nettverk ber regjeringen øke bevilgning til Post 73 Seksuell helse i 
kapittel 762 Primærhelsetjenesten. Tilskuddsordningene knyttet til budsjettposten ble 
evaluert i 2021 og måloppnåelsen ble vurdert som høy. Vi mener aktørene på feltet i 
stor grad bidrar til å levere på og oppfylle målene i ovennevnte strategi og 
handlingsplan, men da er gode økonomiske rammer avgjørende.  
 
 

2. Finansiering til ny strategi for seksuell helse 
Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022) løp opprinnelig ut i 2021. Den 
er forlenget og skal vare ut 2022. Det ble i høst gjennomført en innspillskonferanse 
for å revitalisere strategien, og vi venter på resultat fra denne konferansen. Samtidig 
må arbeidet med en ny strategi starte. Det må være en god prosess med høy grad av 
involvering blant annet fra sivilt samfunn, brukerorganisasjoner og -grupper. 
 
Nasjonalt SRHR-nettverk mener det trengs finansiering både for å utarbeide en ny 
strategi og det trengs finansiering for å følge opp tiltak og mål i planen. Vi ber 
regjeringen inkludere dette i statsbudsjettet for 2023. 
 
 

3. Mer midler til forskning på seksuell helse 
Storbritannia har siden 1990 gjennomført nasjonale seksualvaneundersøkelser hvert 
tiår. Så langt har om lag 45.000 briter deltatt i NATSAL, National Surveys of Sexual 
Attitudes and Lifestyles4. Ved å bruke samme metodikk og samme spørreskjema 
over tid er det mulig å se på seksualvaner over tid. NATSAL har bidratt til 
evidensbasert kunnskap som brukes i folkehelsearbeid, både politisk og praktisk, og 
har også bidratt inn i videre forskning på feltet. 

 
1 SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 
2 Helse- og omsorgsdepartementet: Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022). 
3 Helse- og omsorgsdepartementet: Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – 
informasjon og tilgjengelighet 2020-2024. 
4 Mer om NATSAL: https://www.natsal.ac.uk/  

https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/59df2395e37f473b93e2da02db01f69c/hod-handlingsplan.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/59df2395e37f473b93e2da02db01f69c/hod-handlingsplan.pdf
https://www.natsal.ac.uk/
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Nasjonalt SRHR-nettverk mener det trengs mer forskning på seksuell helse i Norge 
og ber regjeringen bevilge mer penger til forskning. Et konkret punkt er å innføre 
NATSAL i Norge. 

 
 
Innspillet støttes av følgende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk: 

• Norske Kvinners Sanitetsforening 

• Unge funksjonshemmede 

• Likestillingssenteret 

• Sex og samfunn 

• Engen helsestasjon for ungdom og studenter 

• Stiftelsen Tryggere 

• Skeiv Ungdom 

• PION 

• Landsgruppen av helsesykepleiere NSF 

• Helsestasjon for ungdom, Tvibit, Tromsø kommune 

• Likestillingssenteret KUN 

• Rosa kompetanse, Foreningen FRI 

• Reform - ressurssenter for menn 

• Skeiv Verden 

• Norsk forening for klinisk sexologi 

• RFSU 

• Redd Barna 

• Sex og Politikk 

• Tone Størseth Moksnes, jordmor/Master i sexologi, Selvstendig 
næringsdrivende 

• Helsestasjon for kjønn og seksualitet – HKS, Oslo 

• Amathea 
 
 
 
 
 
 
Om Nasjonalt SRHR-nettverk: 
Nasjonalt SRHR-nettverk ble etablert 8. desember 2016. Målet med nettverket er å 
samle aktører som jobber innenfor feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor 
alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best 
mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller 
lignende.  
 
Nettverkets mandat er tilgjengelig på www.srhr.no 
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