
 

Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo         Tlf: 22 99 39 00         post@sexogsamfunn.no         www.sexogsamfunn.no 

         Oslo, 27. oktober 2022 

Muntlig innspill til Stortingets familie- og kulturkomité 

Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med innspill til komiteen. Mitt navn 

er Maria Røsok, og jeg er daglig leder ved Sex og samfunn. 

Det er første gang vi deltar i høring foran denne komiteen, derfor vil jeg gi en liten 

introduksjon av hvem vi er, og hva vi gjør:  

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og 

rettigheter. Vi driver klinisk, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den kliniske 

delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. I 2021 hadde vi 

kontakt med om lag 50 000 unge fra hele landet. 

Vi vil vise til vårt skriftlige innspill, hvor vi blant annet peker på viktigheten av at 

ansatte i helse- og omsorgssektoren og i utdanningssektoren har kunnskap om 

seksuell helse, seksualitet og kjønn. Sex og samfunn mener alle som møter 

mennesker i sin profesjon må ha grunnleggende kunnskap om seksuell helse, 

seksualitet og kjønn. Og det er viktig at denne kunnskapen gis i de relevante 

utdanningsløpene.  

Kunnskap er viktig både i et forebyggende perspektiv, men også for å gi god 

helsehjelp. Sex og samfunn samarbeider med Oslo Krisesenter og NOK,  

hvor formålet er å bygge kompetanse om seksualitet og seksuell helse hos 

voldsutsatte mennesker. Vi har sett at det er mangel på tilbud når det gjelder gode 

seksuelle helsetjenester, og forsøker gjennom vårt felles prosjekt å møte behovet 

denne sårbare gruppen har.  

Neste torsdag har vi for eksempel stengt klinikken vår for at personer via NOK kan 

komme til oss for å se og lære hvordan det er å ta celleprøve.  

Vi møter også pasienter som har vært utsatt for kvinnelig omskjæring. De trenger 

kunnskap om egen kropp, og de trenger å trygges i egen seksualitet. Vi må forebygge 

vold og omskjæring. Men vi må også ha en helsehjelp, for den seksuelle helsen, til 

dem som er utsatt for det.  

Vi ser, i kontakt med både pasienter og helsepersonell, at det er stor ulikhet i 

tilgjengelige, likeverdige helsetjenester innen seksuell helse. Pasienter som oppsøker 

oss etterlyser bedre tilbud, og samtidig ser vi at fagpersoner som kontakter oss ikke 

har kunnskap og ressurser til å hjelpe. 

For å tilegne oss kunnskap trenger vi god forskning. Sex og samfunn mener at 

forskning er et viktig middel for å oppnå likeverdige tjenester. Dagens helsesystem er i 

for stor grad normert etter majoritetsmenn. Det gjør at kunnskap om helseutfordringer 

som rammer kvinner, seksuelle minoriteter, kjønnsminoriteter, etniske minoriteter, 

med flere, er lavere, og at tjenesten til disse gruppene ikke er tilfredsstillende.  
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Vi vil be komiteen om å prioritere forskning på helseutfordringer som særlig rammer 

kvinner. Her vil vi nevne vulvalidelser og plager, barselomsorg, prevensjon, 

endometriose, PCOS/PMDD, menopause og andre utfordringer knyttet til kvinners 

seksuelle helse.  

Vi må også forske på hvordan ulike helseutfordringer kan påvirke kvinners seksuelle 

helse.  

Takk! 

 


