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Nasjonalt SRHR-nettverks innspill til Stortingets utdannings- og 
forskningskomité: Statsbudsjett 2023 
Nasjonalt SRHR-nettverk takker for muligheten til å komme med skriftlig innspill til 
Stortingets utdannings- og forskningskomité i forbindelse med statsbudsjett 2023. 
  
Nasjonalt SRHR-nettverk er et åpent nettverk som består av om lag 150 små og 
store aktører, inkludert organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. Nettverket ble 
etablert i 2016.  
  
Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å 
bestemme over egen kropp og egen seksualitet. Dette er en grunnleggende 
menneskerett som nettverkets medlemmer jobber for å oppfylle. Vi mener seksuell 
helse må likestilles med fysisk og psykisk helse, og seksuell helse må inn i 
overordnede politiske dokumenter og må ses som en likestilt del av 
folkehelsearbeidet. I tillegg savner vi enn tverrsektoriell innsats, som vi mener er 
nødvendig for å forankre arbeidet hos flere instanser enn kun helse.  
 
 
Det trengs økt kompetanse om seksuell helse, kjønn og seksualitet 
Nye læreplaner ble tatt i bruk fra 2020, hvor blant annet det tverrfaglige temaet 
folkehelse og livsmestring ble inkludert. Nasjonalt SRHR-nettverk mener generelt at 
alle profesjonsutdanninger må inkludere kompetanse om seksuell helse, kjønn og 
seksualitet, og alle som møter mennesker i sitt arbeid må ha et generelt 
kunnskapsnivå på området. Særlig relevant i denne sammenheng er ansatte i 
barnehage og i skolen, som trenger kompetanseheving når det gjelder seksuell 
helse, kjønn og seksualitet.  
 
 
Seksualitetsundervisning 
Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022) er den strategien i dag som 
tydeligst omtaler seksualitetsundervisning, men blant annet med henvisning til 
læreplanverket og kompetansemål i skolen. Helhetlig seksualitetsundervisning fra 
vugge til grav vil bidra til økt seksuell kompetanse i samfunnet. Det trengs 
tverrsektorielt arbeid for å bedre seksualitetsundervisningen, og vi håper utdannings- 
og forskningskomiteen kan oppfordre til økt samarbeid på tvers av sektorene.  
 
 
Det trengs økt bevilgning til forskning på kjønn og seksualitet  
Medlemmene i Nasjonalt SRHR-nettverk ønsker at det innføres nasjonale 
seksualvaneundersøkelser. Storbritannia har siden 1990 gjennomført slike, og så 
langt har om lag 45.000 brukere 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 hvordan seksualvaner endrer seg. NATSAL har bidratt til 
evidensbasert kunnskap som brukes i folkehelsearbeidet, både politisk og praktisk, 
og har også bidratt inn i videre forskning på feltet. Økt kunnskap vil både kunne bidra 
til mer målrettet arbeid og samtidig legge til rette for mer effektiv og langsiktig 
planlegging. 
 

https://www.natsal.ac.uk/

