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Nasjonalt SRHR-nettverks innspill til Stortingets familie- og kulturkomité 
Nasjonalt SRHR-nettverk takker for muligheten til å komme med skriftlig innspill til 
Stortingets familie- og kulturkomité 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.  
 
Seksuell helse må likestilles med fysisk og psykisk helse 
Seksualitet er en del av å være menneske, men likevel blir seksualitet og seksuell 
helse i liten grad adressert i folkehelsearbeidet. Seksuell helse må inn i overordnede 
politiske dokumenter og må ses som en likestilt del av folkehelsearbeidet. 
 
God seksuell helse er en ressurs, og positiv seksualitet, inkludert mangfold og 
interseksjonalitet, må vektlegges og fremheves. I tillegg til at seksuell helse er viktig i 
seg selv er også god seksuell helse viktig for god fysisk og psykisk helse. 
 
Kompetanse om seksuell helse, kjønn og seksualitet må økes 
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. Helhetlig seksualitetsundervisning fra vugge til grav skal 
bidra til økt seksuell kompetanse i samfunnet. I tillegg bør myndighetene bidra til 
folkeopplysning. 
 
Det trengs økt bevilgning til forskning på kjønn og seksualitet, blant annet bør Norge 
gjennomføre regelmessige NATSAL- og levekårsundersøkelser. Data må ligge til 
grunn for kompetanseheving og det trengs mer forskning for å sikre at tiltak innen 
seksuell og reproduktiv helse og rettighet både er målrettede og mulige å evaluere. 
 
Tilbudet og rettigheter for utsatte grupper må bedres 
Alle mennesker har rett til et likeverdig offentlig tilbud. Grupper må ikke bli 
usynliggjort og stigmatisert, og vi må styrke deres rettssikkerhet. Et interseksjonelt 
perspektiv er viktig for å ivareta alle minoriteter, øke mangfold og jobbe 
forebyggende. 
 
Det er behov for forskning for å identifisere og lære mer om målgruppene, og det må 
jobbes tverrsektorielt for å nå målgruppene. 
 
 
Vi ser frem til å delta på muntlig høring. 

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

