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Oslo, oktober 2022 

Sex og samfunns høringsnotat til Stortingets familie- og kulturkomité 

Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med skriftlig innspill til Stortingets 

familie- og kulturkomité i forbindelse med behandling av statsbudsjett 2023. 

Vi ønsker å gi innspill til Prop. 1 S (2022-2023) (KUD) Kapittel 351 Likestilling. 

 
Kunnskap i profesjonene, i befolkningen og om befolkningen 
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.  
 

I tillegg trengs grunnleggende kunnskap hos befolkningen for å sikre kunnskap om 

egne rettigheter. Her mener vi seksualitetsundervisning er et viktig verktøy, både i 

skolen, men også i andre instanser som for eksempel asylmottak og lignende. 

Samtidig må seksuell helse, seksualitet og kjønn implementeres mer i strategier og 
planer og vi må få mer kunnskap om befolkningens levekår og seksuelle helse. 
 

Koordinering av tjenester 

Sex og samfunn mener at ulike tjenester må jobbe tettere sammen for å sikre best 

mulig koordinering samt erfarings- og kunnskapsdeling. Dette vil blant annet kunne 

hjelpe ansatte i tjenestene til å avdekke forhold hvor personer som er utsatt for 

og/eller står i fare for å bli utsatt for seksuell trakassering, vold i nære relasjoner, 

negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse. 

Eksempler på dette er krisesentre, barnevern, helsestasjoner for ungdom, barnehage, 

skole og andre institusjoner og tjenester.  

 

Ny handlingsplan for å fremme likestilling av lhbt+ personer og personer med 

variasjon i kroppslig kjønnsutvikling 

En ny handlingsplan for lhbt+-personer må inkludere likeverdige helsetjenester, og 

disse helsetjenestene må se fysisk, psykisk og seksuell helse i sammenheng. Alle har 

en seksualitet og vi er seksuelle hele livet. Helsetilbud knyttet til seksuell og 

reproduktiv helse må gjøres tilgjengelig for alle uavhengig av kjønn og seksualitet. 

Frihet til å bestemme over egen seksualitet og seksuell helse er viktig for et 

helsefremmende og positivt syn på eget selvbilde, relasjoner og fysisk og psykisk 

helse. 

 

Mer forskning på kvinnehelse 

Å ikke prioritere kvinnehelse er et likestillingsproblem, og Sex og samfunn mener det 

trengs mer forskning på kvinnehelse, inkludert forskning som omhandler behandling 

av sykdommer som kun rammer kvinner samt sykdommer som kan ramme ulikt 

avhengig av kjønn. 


