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Innspill til Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse, somatisk 
helse, tannhelse og seksuell helse og rus hos barn og unge  
Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter takker for 
muligheten til å komme med innspill til Pakkeforløp for kartlegging og utredning av 
psykisk helse, somatisk helse, tannhelse og seksuell helse og rus hos barn og unge. 
 
 
Om nettverket 
Nasjonalt SRHR-nettverk ble etablert i 2016 og skal samle aktører som jobber 
innenfor feltet, og sikre samordning 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, geografi eller andre sosiale forhold eller 
faktorer. 
 
Nettverket skal være et forum som kan bidra til en sterkere stemme og større 
påvirkningskraft i det nasjonale arbeidet med SRHR. Nettverket skal fungere som et 
møtepunkt mellom relevante aktører og myndigheter og bygge på gjensidig 
samarbeid mellom aktørene. 
 
Nettverket skal bidra inn i politiske prosesser med sin spisskompetanse innenfor ulik 
tematikk knyttet til SRHR. Nettverkets mandat kan leses på srhr.no. 
 
Nasjonalt SRHR-nettverk jobber for å: 

• Likestille seksuell helse med fysisk og psykisk helsearbeid, med vekt på 
positiv seksualitet 

• Øke kompetanse om seksuell helse, kjønn og seksualitet 

• Bedre tilbud og rettigheter for utsatte grupper 
 
 
Vårt innspill 
Undertegnende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk er glade for at seksuell 
helse inkluderes i pakkeforløpet og mener det er viktig at kartlegging og 
utredning av utfordringer knyttet til seksuell helse blir en del av barnevernets 
innsats. 
 
Vi mener det trengs en økt kompetanse når det gjelder seksuell helse, kjønn, 
kropp, kroppsbilde og seksualitet, og at alle som møter mennesker i sitt arbeid 
må ha et generelt kunnskapsnivå på området. En grunnleggende kunnskap er 
viktig for å møte barn og unge på en god måte, og det er samtidig viktig for å 
kunne se tegn på utfordringer knyttet til seksuell helse, som pakkeforløpet skal 
bidra til. Kroppen er en sentral del av vår helse. Kompetanse på stigmatisering og 
utfordringer knyttet til kroppsstørrelse, kroppsbilde og selvfølelse er derfor også 
viktige perspektiv. 
 
Det refereres gjennomgående til rundskrivet Samarbeid mellom 
barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste , men når 
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pakkeforløpet skal utvides bør det også foreligge lignende rundskriv for 
samarbeid for øvrige helsetjenester.  
 
Vi mener også at det trengs en bedre plan for oppfølging av utfordringer knyttet til 
seksuell helse ved avslutning av pakkeforløpet (side 31). Her nevnes kun 
hjelpetjenester knyttet til psykisk helse og rus. 
 
 
Følgende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk stiller seg bak dette innspillet: 

• Engen helsestasjon for ungdom og studenter 

• FRI v/ Rosa kompetanse helse og sosial 

• HivNorge 

• Landsgruppen av helsesykepleiere NSF 

• Likestillingssenteret 

• Likestillingssenteret KUN 

• Minotenk 

• Norsk forening for klinisk sexologi 

• Norske Kvinners Sanitetsforening 

• Redd Barna 

• Sex og Politikk 

• Sex og samfunn 

• Skeiv Ungdom 

• Tone Moksnes, Master i sexologi/sykepleier/jordmor 

• Tore Holte Follestad, Spesialist i Sexologisk rådgivning - NACS 

• Unge funksjonshemmede 
 

 


