
Hvordan vil ditt parti jobbe for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner?

Forebygging av seksuelt overførbare 
infeksjoner

Gjennom de punktene nevnt over. For mer informasjon se kapitlene 3. Barnehage og skole, 9. Kvinnefrigjøring og 11. Skeiv 
politikk.

Informasjon, tilgjengelige kondomer, helsestasjoner: et godt utbygd offentlig helsevesen og god kunnskap fra skolen av er viktig 
for å forebygge spredningen av seksuelt overførbare infeksjoner. 

Forebygging av seksuelt overførbare sykdommer foregår i dag på ulike arenaer; skole, helsestasjon og ved spesielle klinikker for 
disse pasientgruppene. Det er i dag også mange organisasjoner som driver et informasjonsarbeid. Dette kan være frivillige 
organisasjoner, men også interesseorganisasjoner som bidrar med likemannsarbeid. Dette er svært viktig for å kunne nå enkelte 
risikogrupper.

Sikre en god kommunal helsetjeneste (se svar over). Informasjon må være tilgjengelig der folk ferdes. 

Dette er et pågående arbeid der ulike tiltak kan være viktige, men her er det igjen et relevant poeng å peke på viktigheten av en 
god seksualundervisning i skolen der det både er undervisning om viktigheten av og riktig bruk av prevensjon, og også om at 
ungdom bør utrustes med sunne holdninger og bevissthet rundt kropp og seksualitet.

Gjennom god alderstilpasset seksualundervisning legger vi til rette for en trygg seksualitet. Målet med seksualundervisningen er 
at man skal bli trygge, selvstendige og ansvarlige seksualpartnere, og gis mot til å sette egne grenser.
Vi vil utvide ordningen med gratis prevensjon for ungdom, og sikre skal ha lett tilgang til prevensjon og helsetjenester knyttet til 
seksuelt overførbare sykdommer, svangerskap og fødsel. 

Utdanning og tilgang på god kunnskap er nøkkelen til å forebygge og behandle raskt.  I tillegg må vi holde skolehelsetjenesten 
og fastlegeordningen lett tilgjengelig. 
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- Informasjonskampanjer
- Bruk av sosiale medier
- Helsestasjoner/helsestasjon for ungdom

Miljøpartiet De Grønne vil i økende grad prioritere forebygging fremfor reparasjon på alle områder i samfunnet. Et mer bære-
kraftig samfunn fremmer bedre helse i befolkningen. Sykdom og skader kan likevel ikke unngås. De Grønne vil sikre et sterkt 
offentlig helsevesen som gir alle lik rett til god omsorg og sikker behandling av høy kvalitet. Pasientens behov skal stå i sentrum.

Vi vil gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten, med øremerkede midler og 
bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. Styrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre 
oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep, uavhengig av kjønn.



Hvordan bør tilgang til tjenester være organisert for å best mulig forebygge seksuelt overfør-
bare infeksjoner?

Forebygging av seksuelt overførbare 
infeksjoner

Det har vi ikke politikk på, men vi ser fram til å høre fra dere som har kompetanse på området.

Her vil det være lokale variasjoner. Men det er viktig å sikre, uavhengig av hvor man bor, at det er godt utbygd kommunehelse-
tjeneste gjennom helsestasjoner for ungdom og skolehelsetjeneste som sikrer alle tilgang til helsesøster. 

Det er viktig å ha et lavterskeltilbud som gjør at folk enkelt kan teste seg uten at dette koster noe. Den pålagte smittesporingen 
ved seksuelt overførbare sykdommer kan være vanskelig og det er grunn til å se på metoder som kan forenkle dette slik at videre 
spredning hindres. Utvikling og bruk av vaksiner der det er tilgjengelig er et viktig tiltak og Arbeiderpartiet har støttet at HPV-
vaksinen også skal tilbys gutter.

Det bør i tillegg til ordinær helsetjeneste finnes lavterskeltiltak i alle kommuner der befolkningen får enkel informasjon om 
hvordan de kan oppnå god seksuell helse.

Her har ikke KrF drøftet et detaljert svar på dette spørsmålet, men en viktig faktor for bevissthet rundt slike infeksjoner er 
velfungerende helsestasjoner for ungdom og en tilstedeværende skolehelsetjeneste med personell som har kunnskap, 
kompetanse og tid til å ta seg av og veilede de elevene som har bruk for dette. KrF vil innføre en norm for antall helsesøstre 
per elev i den norske skolen. 

Mye forebygging kan og bør gjøres i skolen. Dette kan gjøres gjennom en bedre seksualundervisning. Venstre ønsker også å 
videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesøstre (helst flere helsebrødre) og andre relevante fagdisipliner. Venstre ønsker 
å styrke primærhelsetjenesten i kommunen, som beste kjenne egne innbyggere. Samtidig må vi ha nasjonale ordninger som 
sikrer allmenn informasjon, kunnskapsspredning mm.

Utdanning og tilgang på god kunnskap er nøkkelen til å forebygge og behandle raskt.  I tillegg må vi holde skolehelsetjenesten 
og fastlegeordningen lett tilgjengelig. 
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- Lavterskeltilbud på både helsestasjon, skolerådgiver og lege
- Veldig mange kommuner har opprettet egen helsestasjon for ungdom. Dette er noe alle kommuner burde ha.

Miljøpartiet De Grønne vil i økende grad prioritere forebygging fremfor reparasjon på alle områder i samfunnet. Et mer bærekraftig 
samfunn fremmer bedre helse i befolkningen. Sykdom og skader kan likevel ikke unngås. De Grønne vil sikre et sterkt offentlig 
helsevesen som gir alle lik rett til god omsorg og sikker behandling av høy kvalitet. Pasientens behov skal stå i sentrum.

Vi vil gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten, med øremerkede midler og 
bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. Styrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre oppfølging 
av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep, uavhengig av kjønn.



Hvilke infeksjoner er det særlig viktig å informere om, forebygge og teste for, og hvorfor?

Forebygging av seksuelt overførbare 
infeksjoner

Det har vi ikke politikk på, men vi ser fram til å høre fra dere som har kompetanse på området.

Alle, men særlig de mest utbredte. Det er særlig klamydia, da den kan være uten symptomer, men er svært vanlig. 

Det har vært en gledelig nedgang i antall nysmittet med HIV, men det er fremdeles store utfordringer med høye tall for klamydia, 
syfilis og gonoré. Dette er spesielt utfordrende med tanke på utvikling av antibiotikaresistens.
Arbeiderpartiet er glade for at nye behandlingsmetoder mot hepatitt C nå er blitt tilgjengelig for større grupper slik at man kan ha 
bedre mulighet for eradikering av sykdommen slik WHO anbefaler.

Miljøpartiet De Grønne vil i økende grad prioritere forebygging fremfor reparasjon på alle områder i samfunnet. Et mer bærekraft-
ig samfunn fremmer bedre helse i befolkningen. Sykdom og skader kan likevel ikke unngås. De Grønne vil sikre et sterkt offentlig 
helsevesen som gir alle lik rett til god omsorg og sikker behandling av høy kvalitet. Pasientens behov skal stå i sentrum.

Vi vil gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten, med øremerkede midler og 
bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. Styrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre 
oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep, uavhengig av kjønn.

Vi har ikke tatt stilling til en uttømmende liste for dette, og mener politiske myndigheter her må følge anbefalingene som gis fra 
fagmiljøene i folkehelseinstituttet blant annet. Eksempler er klamydia blant unge, som er særlig viktig ifht redusert fruktbarhet 
hos kvinner. FHI oppgir at de vanligste infeksjonene for menn som har sex med menn er hivinfeksjon, gonoré, syfilis, hepatitt B, 
hepatitt A , hepatitt C, tarmparasitter (amøber og Giardia lamblia), tarmbakterier (spesielt Shigella), venerisk lymfogranulom (LGV) 
- særlig blant hivsmittede. Disse infeksjonene kan ramme alle og det må helsemyndighetene ta høyde for, samtidig som de mest 
utsatte gruppene blir informert om at de er utsatt.

I denne typen spørsmål vil KrF lytte til helsefaglige instanser som har bedre forutsetninger for å si hva som er særlig viktig å 
informere om og teste for. Det bør i liten grad være politikerne som avgjør hva slags sykdommer det er viktigst å informere om.

Dette er et spørsmål Venstre overlater til fagfolk å vurdere og prioritere, men  alvorlige infeksjoner med store negative helsekon-
sekvenser for den enkelte, er det ekstra viktig å informere, forebygge og teste for.  Det kan f.eks. være HIV, hepatitt C, men også 
andre sykdommer som kan føre til sterilitet hos kvinner. 

Enkelte spørsmål er det viktig at fagpersoner – og ikke politikere - har ansvaret for. Om politikere skal styre helseinformasjon og 
målgrupper vil det ta for lang tid når det oppstår f.eks. epidemier. Derfor vil Høyre alltid lytte til fagpersoners råd om dette.
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- Alle , men særlig de som kan gi alvorlige senskader 


