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Høringsnotat til Stortingets helse- og omsorgskomité: Statsbudsjett 2023  
Nasjonalt SRHR-nettverk takker for muligheten til å komme med skriftlig innspill til 
Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett 
2023. 
 
Nasjonalt SRHR-nettverk ønsker å gjenta vårt innspill sendt regjeringen i januar 2022: 

1. Økte økonomiske rammer for seksuell helse 
2. Finansiering til ny strategi for seksuell helse  
3. 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) 

og Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og 
tilgjengelighet 2020-2024. 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, men ble 
forlenget med et år. I forslag til statsbudsjett for 2023 står det at strategien skal forlenges 
enda et år og at det tas sikte på å lansere en ny strategi i 2023. Nasjonalt SRHR-nettverk 
mener arbeidet med en ny strategi må sikre 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 Lifestyles. 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. 

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.  

 
Vi ser frem til å delta på muntlig høring. 


