
Hvordan vil ditt parti jobbe for å styrke tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse i 
Norge slik at disse er tilgjengelige, inkluderende og ikke-diskriminerende?

Seksuelle og reproduktive helsetjenester

Vi vil fremme et sunt og mangfoldig syn på seksualitet uten moralisme i samfunnet, og har vedtatt bl.a. følgende:
- Opprette helsestasjoner for ungdom i alle kommuner, hvor ungdom blant annet kan få økt informasjon om grensesetting, seksuelle 
overgrep og om hvor man kan få hjelp.
- Arbeide for økte helsesøsterressurser i kommunene, slik at bistand til kvinner og familier etter fødsel bedres, samt at tilgang til 
prevensjon og informasjon om seksuell helse er lett tilgjengelig over hele landet.
- Arbeide for at det opprettes rådgivningstjenester for spørsmål om seksuell orientering og kjønnsuttrykk i kommunene, og at disse kan gi 
informasjon i skolen og i arbeidslivet.
- Gi elever og barnehagebarn innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer.
- Arbeide for øremerking av statlige midler til Helseutvalget, HivNorge og videreføring av prosjektet Rosa kompetanse.

Det er viktig med god seksualundervisning, det er viktig med trygge og tilgjengelige voksne med nødvendig kompetanse i barn og unges 
liv. Helsestasjoner for ungdom må være tilgjengelige og tilby gratis prevensjon og veiledning. 

Arbeiderpartiet vil at det skal være åpenhet om seksuell helse på ulike nivåer (utfordringer i forbindelse med legning, forebygging eller 
behandling). 

Diskriminering, kjøpepress, prestasjonsjag og urealistiske skjønnhetsidealer er blant det som utfordrer friheten til å være oss selv. 
Miljøpartiet De Grønne vil styrke behandlingstilbudet for transpersoner og andre som oppsøker helsevesenet angående kjønnsidentitet 
og innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre.

Vi vil sikre kommunene god økonomi som muliggjør å satse på skolehelsetjenesten, helsestasjonene og fastlegeordningen. Vi ønsker å 
styrke jordmortjenesten og sikre gravides rett til oppfølging av jordmor og hjemmebesøk etter fødsel. For unge er lavterskeltilbudene og 
åpne dører på arenaer der ungdommer er viktige, skolehelsetjenesten.

Når det gjelder ungdom, er skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom åpenbart viktige aktører på dette feltet. Derfor mener KrF 
at det er avgjørende med god kompetanse og tilstrekkelig antall ansatte her. Dette har vi også prioritert med økte bevilgninger. I 
statsbudsjettene de siste tre årene har KrF sørget for totalt 320 millioner mer til skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom utover 
regjeringens forslag. Vi har også fremmet forslag i Stortinget om å utvide jordmødres og helsesøstres forskrivningsrett til prevensjons-
midler, som regjeringen i etterkant har fulgt opp. KrF vil at det skal være tilgang på gratis prevensjon for unge opp til 25 år, og at dette 
også skal gjelde langtidsvirkende prevensjon. Dette har vi også fremmet forslag om i Stortinget denne perioden uten å få gjennomslag for 
det. KrF vil at alle abortsøkende skal få god veiledning og informasjon før en abort eventuelt besluttes. Denne veiledningen må systema-
tiseres og kvalitetssikres og inneholde tilbud om flere samtaler. Vi vil også at det skal finnes en veiledningstjeneste som gir informasjon 
om støtteordninger for gravide kvinner og par som er i en vanskelig livssituasjon eller som venter et funksjonshemmet barn. Det må 
klargjøres hva legenes informasjonsplikt består i for å sikre at alle kvinner og par får den informasjonen de har krav på. Rådgivningsor-
ganer som Amathea og lignende må sikres offentlig støtte.Svangerskapsomsorgen må styrkes med tettere oppfølging fra jordmor, 
følgetjeneste med jordmor, og god dekning av fødeavdelinger og barselavdelinger som sørger for langt nok opphold med trygghet for 
foreldrene. KrF vil sikre at alle fødende har jordmor til stede under aktiv fase av fødsel, i tråd med faglige anbefalinger, og vi vil vurdere en 
nasjonal opptrappingsplan for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten

Venstre støtter blant annet etablering av flere Sex og samfunnssenter, og piloter med samarbeid med ungdomshelsestasjoner, og har 
kjempet for økte ressurser i forhandlingene om dette i hele denne periodens statsbudsjetter. Venstre har nylig utfordret Helseministeren 
på å sette i gang tiltak om for å sikre tilstrekkelig helsehjelp til gruppen mennesker med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori som i dag 
står uten. Vi mener også at sexologer bør få  autorisasjon og refusjonsrett. Vi mener tilbudet bør være bedre flere steder i landet gjennom 
en desentralisering av helsetjenestetilbudet. Venstre ønsker å prioritere veiledning og bedre tilgjengelighet til prevensjon for å redusere 
antallet uønskede svangerskap, i tillegg til å utvide ordningen med gratis prevensjon for ungdom og la helsesøstre skrive ut hormonell 
prevensjon til jenter under 16 år. Vi ønsker også å gjøre det lettere å få tilgang til kjønnsbekreftende behandling blant annet ved å åpne 
opp for at flere sykehus skal kunne tilby dette. Vi ønsker også å sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter til 
seksuelle minoriteter.

Vi vil fortsette å bygge helsetjenestene rundt pasientene, og ikke rundt systemet. Skolehelsetjenesten er viktig for å nå de yngste. Vi har 
styrket skolehelsetjenesten med en milliard de siste fire årene. Vi har også en god fastlegeordning i Norge, hvor unge under 16 år ikke 
betaler egenandel. Man slipper også å betale egenandel ved mistanke om smittsomme sykdommer som klamydia og gonoré. Alle 
helsetjenestene skal være tilgjengelig for alle innbyggere og det er ikke tillatt å diskriminere. Høyre vil at jordmødrene på helsestasjonene 
skal få større ansvar for kvinnehelse, blant annet celleprøver og vil at kvinner skal kunne henvende seg direkte til gynekolog uten 
henvisning fra fastlege. 

- Mange fagprofesjoner har ikke nok kunnskap om seksualitet og reprodulktiv helse. Vi mener derfor at det er viktig å videreutdanne 
kjernepersonell og å styrke opplæringen i helseutdanningene.
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På hvilken måte kan informasjon om tilgjengelige helsetjenester best formidles slik at pasienter 
på enklest mulig måte kan finne relevant helsetjeneste?

Seksuelle og reproduktive helsetjenester

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

Kunnskapen må finnes gjennom offentlige nettsider og vi må ha en godt utbygd skolehelsetjeneste. 

Både skole, helsestasjon og ulike frivillige organisasjoner er gode arenaer for informasjon, men også aktivt bruk av ulike sosiale 
medier og internett vil kunne nå store målgrupper. 
Det har vært mye fokus på informasjon til ungdom, men det er også viktig at informasjon om seksuell helse er tilgjengelig for 
voksne og eldre.

Miljøpartiet De Grønne mener at det gjøres en viktig innsats både innenfor og utenfor helsevesenet for å bidra til god psykisk 
helse. Det gjelde f.eks forebyggende tiltak innenbarnehage og skole og aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Vi vil: Styrke 
og prioritere skolehelsetjenesten som nærmeste kontaktpunkt med helsevesenet for barn og unge og heve skolehelsetjenestens 
kompe tanse på psykisk helse hos barn og unge.

Alle fastlegekontor bør ha slik informasjon tilgjengelig, nettbaserte løsninger er gode informasjonskanaler som både lokale og 
nasjonale myndigheter kan bli flinkere til å bruke og det formidles også mye god informasjon gjennom de frivillige organisa-
sjonene. Sp jobber for gode rammevilkår for frivilligheten, også innenfor helsetjenestene.

Her vil KrF være lydhøre for gode innspill fra faginstanser og andre relevante aktører, men god og enkel informasjon på Internett 
er naturligvis viktig. I tillegg er det nødvendig med en tilstedeværende skolehelsetjeneste som har tid til å møte de elevene som 
har behov for hjelp og som da evt. kan henvise videre til riktig helsetjeneste. I Stortinget har KrF i denne perioden fremmet 
forslag om at regjeringen skulle bygge ut informasjons- og veiledningstjenester om prevensjon og uønsket graviditet, som 
Internett- og telefontjenester, helsestasjoner for ungdom, studenthelsetjenester og veiledningstjenester, men uten å få flertall for 
det.

Det må være gode og tilgjengelige tjenester på internett, men også gjennom tilgjengelige telefontjenester og mer tradisjonelt 
informasjonsarbeid, som gjør det lett å finne frem til riktig helsetjeneste. Den offentlige helseportalen - helsenorge.no er et godt 
eksempel, men som helt sikkert har et forbedringspotensiale. 
For barn og unge har Venstre vært opptatt av å sikre gode informasjonskanaler. Vi sørget derfor for at det ble bevilget  2 mill. 
kroner til fortsatt drift av Klara Klok inntil tilbudet er inkludert i ung.no som en samleportal rettet mot ungdom, og der ungdom 
kan veiledes videre i hjelpeapparatet. Vi har også, sammen med Krf, Høyre og Frp, sørget for over en milliard kroner over 
statstbudsjettet til skolehelsetjenesten og helsestasjonene, som driver et viktig informasjons og veiledningsarbeid for store deler 
av vår befolkning.

På helsenorge.no får du en god oversikt over de ulike helsetjenestene og hvem du kan kontakte. På nett kan fort problemet bli at 
det er for mye informasjon enn for lite. Det er derfor viktig med få, men tydelige informasjonskanaler fra det offentlige, slik at man 
er sikker på hvem som er avsender. 

- Via nettsider som helsenorge.no og  ung.no samt andre helseinformasjonssider
- Sosiale medier som Facebook o.l.
- Seksualundervisning på skolen
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Hvilken målgruppe anser dere som viktigst å nå ut til for å øke bruk av helsetjenester knyttet til 
seksuell og reproduktiv helse, og hvorfor?

Seksuelle og reproduktive helsetjenester

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

Alle har en seksuell helse, og for at den skal være sunn er det viktig at barn og unge tidlig får svar på spørsmål og hjelp til 
undring. Kunnskap om seksuell helse er en vesentlig del av folkehelsearbeidet. 

Informasjonen må være kvalitetssikret og utgår fra seriøse og kompetente miljøer

"Fremdeles er det slik at hvilket land du kommer fra eller hvilket kjønn du har påvirke -mulighetene i livet. Miljøpartiet De Grønne 
mener at det er uakseptabelt at etnisitet, alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller funksjonsevne begrenser 
individers deltakelse, innflytelse og livskvalitet. Miljøpartiet de Grønne mener at alle skal ha råderett over egen kropp, og uttrykke 
seg slik de selv ønsker.
Fagfolk som til daglig jobber med helsetjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse vet selv best hvilke grupper de har 
behov for å nå ut til. Dette vil kunne endre seg flere ganger i løpet av en stortingsperiode, og det er ikke nødvendigvis hensikts-
messig at dette reguleres politisk.
For øvrig vil Miljøpartiet de grønne styrke behandlingstilbudet for transpersoner og andre som oppsøker helsevesenet angående 
kjønnsidentitet."

Ungdom som er i startfasen som seksuelt aktive. Grupper som er i større risiko for seksuelt overførbare sykdommer enn andre. 
Rusavhengige. Fordi ungdom trenger kunnskap for å sikre seg god seksuell – og reproduktiv helse og er i startfasen av et aktivt 
seksualliv. Fordi rusavhengige kan risikere skade også på barnet sitt som følge av rusbruk under graviditet.

KrF vil at det skal være tilgang på gratis prevensjon for unge opp til 25 år, og at dette også skal gjelde langtidsvirkende 
prevensjon. Dette er en gruppe med en relativt høy andel aborter, og der mange fortsatt er i studier og andre livssituasjoner som 
kan gjøre det ekstra krevende med uplanlagte svangerskap.
En annen viktig gruppe å nå særskilt er innvandrere og minoriteter. Informasjon om prevensjon og alternativer til abort må gjøres 
tilgjengelig for minoritetskvinner. Ved flere helsestasjoner er det etablert egne grupper for innvandrerkvinner hvor prevensjons-
veiledning er ett av flere tema som det informeres om. Det er også ved helsestasjon for ungdom etablert egne grupper for 
innvandrerungdom, i områder med høy grad av innvandrerbefolkning. Dette er gode tiltak som bør videreføres og videreutvikles.

For Venstre er tidlig innsats og  fremfor behandling er sentralt. Formålet er å fremme god og trygg C13 forebygge uønskede 
aborter og sykdom, og tidlig legge til rette for gode og helsefremmende holdninger.  
-For Venstre er det også sentralt å beskytte sårbare grupper, som rusavhengige. Venstre har f. eks fått gjennomslag for at 
kvinner som har alvorlig rusavhengighet som ikke er en del av LAR-program, f.eks alkoholavhengige kvinner i reproduktiv alder, 
nå skal få gratis langtidsvirkende prevensjon. Dette er viktig for å hindre At barn fødes med FAS.
-LHBTI-personer har ofte flere utfordringer enn andre, knyttet til kropp, identitet og seksualitet.  Derfor mener Venstre mener det 
er ekstra viktig å sikre gode helsetjenester og ekstra beskyttelse til denne gruppen. Venstre vedtok denne helgen en uttalelse 
"Norge kan bli best i verden på LHBT-rettigheter", som i sin helhet kan leses her. 

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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- Barn og unge – fordi de kanskje opplever å være og føle «annerledes»
- Foreldre – fordi de kanskje har barn som føler seg «annerledes»


