
Hvordan vil ditt parti hente informasjon om hva som skjer i seksualitetsundervisningen i norsk 
skole i dag, og hvordan vil dere jobbe for å sikre at alle elever i norsk skole får god seksualitet-
sundervisning?

Seksualitetsundervisning

Å bruke organisasjonene på feltet er helt klart viktig for å innhente informasjon, f.eks Sex og politikk, Sex og samfunn, Skeiv 
Ungdom og FRI, for å nevne noen. I tillegg til hva skolene, lærerne og elevene selv forteller. Vi har programfestet at vi vil jobbe for 
bl.a.:
- Opplæring i grensesetting og respekt for andres grenser herunder seksuell trakassering skal ha en naturlig plass i skolen.
- Skolehelsetjenesten må styrkes slik at nasjonale normer oppfylles. Helsesøster skal være tilgjengelig for elevene i løpet av 
  skoledagen.
- Alle lærlinger og elever under videregående opplæring må få et gratis helsetilbud.
- Bedre seksualundervisningen i skolen, slik at pornografi ikke danner grunnlaget for barn- og ungdommers seksuelle opplæring.
- Innføre obligatoriske temauker i skolen med fokus på god seksualitet og grensesetting, samt informasjon om seksuelle 
  overgrep og om hvor man kan få hjelp. 

Det er altfor lite seksualundervisning i skolen i dag, den vil vi styrke. Det er viktig at seksualundervisningen er kunnskapsbasert, 
alderstilpasset og tilstrekkelig.

Arbeiderpartiet vil fornye og forbedre seksualundervisningen til også å omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grense-
setting, relasjoner og ansvar.

Kunnskap er en drivkraft for det grønne skiftet og grunnlag for et bærekraftig samfunn. I spørsmål om seksualitet og helse vil vi 
selvsagt lene oss på eksisterende forskning, fra for eksempel OECD-prosjektet Education 2030, like selvsagt som i alle andre 
spørsmål.For øvrig er vi opptatt av å lytte til organisasjoner som jobber med temaet. God dialog med Elevorganisasjoner, 
Lærerlaget og andre organisasjoner som arbeider med temaene er nyttig og nødvendig for å sikre en god undervisning. Vi har 
også programfestet at vi vil øke elevmedbestemmelse og elevrådenes involvering i den pedagogiske planleggingen av skolehver-
dagen. Miljøpartiet de grønne vil styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående 
skoler samt relevante profesjonsutdanninger. Videre vil vi styrke arbeidet med livsmestring i skolen for å bidra til selvtillit, helse 
og livskvalitet for den enkelte elev.

Vi vil lytte til innspill og erfaringer fra både Elevorganisasjonen, lærernes organisasjoner og frivillige organisasjoner som er 
engasjert i temaet. God undervisning må sikres gjennom at læreplanene ivaretar temaet på en riktig og god måte. 

KrF vil arbeide for en god og etisk basert seksualundervisning i skolen, en tilgjengelig skolehelsetjeneste og tilgang på gratis 
prevensjon inkludert god prevensjonsveiledning. Dette vil også være en viktig del av arbeidet med å forebygge uønskede 
svangerskap.KrF vil peke på at et viktig aspekt for å øke kvaliteten i seksualundervisningen bør være at den legger mer vekt på å 
sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser.

Skolehelsetjenestene og helsestasjonene for ungdom er gode ressursorganisasjoner som kan bidra med mye informasjon her. I 
tillegg må andre organisasjoner utenfor skolen inkluderes, som Sex og samfunn og elev-, barne- og ungdomsorganisasjoner for 
å innhente informasjon. 
Venstre ønsker å starte seksualitetsundervisningen i barnehagen med fokus på grensesetting, og at det skal følges opp gjennom 
hele skoleløpet. Vi ønsker også å inkludere mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, også som etterutdanning, 
ettersom lærerne er de viktigste ressurspersonene og de som står nærmest elevene. 

Vi tar gjerne imot informasjon fra alle som ønsker om hvordan seksualitetsundervisningen fungerer. Det må være opp til skolene 
og skoleeierne å sørge for at lærerne har det nødvendige de trenger for å gjennomføre en god seksualitetsundervisning for 
elevene. Dersom lærerne opplever dette som mangelfullt i dag må skolene og skoleeierne følge dette opp. 

- Vi innhenter informasjon fra alle instanser som sitter på kunnskap om dette temaet
- Vi vil oppfordre våre folkevalgte til å etterspørre informasjon om seksualundervisning i de respektive kommuner.



Hva må inkluderes i seksualitetsundervisningen for at denne skal være helhetlig, inkluderende 
og ikke-diskriminerende?

Seksualitetsundervisning

Det har vi ikke programfestet. Det vi har vedtatt er at vi vil fremme et sunt og mangfoldig syn på seksualitet uten moralisme i 
samfunnet. 

Den må være åpen. Det må være et rom for at barn og unge tilegner seg nødvendig kunnskap om kjønn, kropp og grensesetting. 

Arbeiderpartiet vil fornye og forbedre seksualundervisningen til også å omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grenseset-
ting, relasjoner og ansvar.

Vi mener at normkritikk må bli en obligatorisk del av lærerutdanningen, læreplanen i samfunnsfag og naturfag og at opplæring-
sloven må få et normkritisk utgangspunkt. Videre vil De Grønne vil sørge for at rammeverket er forankret i et helhetlig mennesk-
esyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Livsmestring må løftes frem i skolen. Sammen med oppvekst- og helsepolitikken, er 
dette vårt viktigste grep mot utenforskap, dårlig helse og lav deltakelse.

Elevenes tilbakemelding viser at undervisningen må oppdateres og utvides til å omhandle mer enn undervisning om prevensjon, 
kjønnssykdommer, hvordan en skal unngå uønsket graviditet. Både temaer som seksuelt mangfold, kjønnsidentitet, grense-
setting, kroppspress osv. må inkluderes bedre enn hva som er tilfellet i dag.nkluderes bedre enn hva som er tilfellet i dag.

KrF mener at for å øke kvaliteten i seksualundervisningen bør den legge mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og 
respektere andres seksualitet og grenser. Det er viktig at undervisningen også inneholder rom for refleksjon og dialog rundt 
forelskelse og seksualitet blant barn og ungdom. Det er et mål at ungdom er trygge på seg selv både sosialt og seksuelt. Mange 
unge i dag, både gutter og jenter, opplever et betydelig kroppspress og en seksualisert kultur som kan gi usunne forhold til egen 
kropp og egne grenser. I en slik kontekst er det viktig at skolen ikke bare bør bidra med teknisk opplæring i prevensjonsveiled-
ning, men også gir ungdommene gode forutsetninger for at de selv kan ta sine egne valg og være trygge på seg selv og sin egen 
seksualitet. Her er det også særlig viktig å bevisstgjøre gutter og unge menn til å ta et større ansvar.

Venstre vil legge til rette for at folk kan ta selvstendige valg om kropp og seksualitet og foreldreskap. Seksualitetsundervisningen 
som gis i skolen i er ikke god nok. Elevene trenger økt kunnskap og økt selvtillit for å kunne ta selvstendige valg om egen kropp 
og seksualitet. Venstre ønsker å styrke seksualitetsundervisningen på grunnskolen og at den skal inkludere mer enn den gjør i 
dag.Holdningsarbeid er en viktig del av inkluderings- og likestillingsarbeidet, og arbeidet må starte tidlig. Barnehage, skole og 
skolefritidsordninger må derfor aktivt bidra inn i likestillingsarbeidet. 
Skolen må bidra aktivt i holdningsarbeid mot seksuell trakassering. Venstre mener det også er viktig å styrke rettighetene til 
LHBTI-personer ved å dokumentere levekår, heve det generelle kunnskapsnivået og drive aktivt holdningsskapende arbeid. 
Respekt for alle legninger er en selvfølge i et liberalt samfunn. Det er i tråd med grunnleggende liberale verdier at lesbiske, 
homofile, bifile og transpersoner skal kunne leve åpent med sitt kjønnsuttrykk eller sin seksuelle orientering.
Alle elever har krav på god seksualundervisning som ikke favoriserer enkelte kjønnsidentiteter eller legninger, og som handler om 
langt mer en reproduksjon og kjønssykdommer.

Seksualundervisningen må handle om identitet, intimitet, følelser og grensesetting så vel som fakta om kjønnssykdommer og 
prevensjon. 

- Åpenhet om kjærlighet og sex mellom både hetero-, homo- og bifile.
- Vi har også stor tiltro til at de som har utarbeidet undervisningsmateriell har god kunnskap om hva som er viktig å fremheve i
  undervisning.
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Hvordan bør seksualitetsundervisningen i norsk skole utføres? I hvilke fag, av hvem, bør det 
være kompetansekrav til undervisningen og/eller underviser?

Seksualitetsundervisning

Det har vi ikke programfestet. Og, her har nok dere mer kompetanse enn oss, så vi ser fram til å høre fra dere.

SV vil styrke undervisningen om seksualitet, kjønnsidentitet, respekt for grenser, og samtykke. For å få til dette mener vi at disse 
temaene må være ivaretatt som spesifikke kompetansemål i flere fag, f.eks naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. I den 
kommende revideringen av nye læreplaner skal folkehelse og livsmestring være et tverrfaglig tema som skal prioriteres, og dette 
kan gi nye muligheter for hvordan seksualundervisningen kan fornyes og gjøres mer relevant. Lærere i berørte fag må sikres god 
og oppdatert kompetanse, blant annet ved å få tilbud om etter- og videreutdanning.  Arbeidet i skolen er todelt, både å sikre 
spesifikk fagkunnskap, men også å bidra til elevenes selvoppfatning og -verdi og respekt for andre. Dessverre viser forskning at 
kjønnsdiskriminerende ordbruk, som «hore» og «homo» er de mest brukte skjellsordene i skolen, og at disse i altfor liten grad 
slås ned på. Lærere ha tilstrekkelig kompetanse for å kunne skape et inkluderende skolemiljø, fritt for kjønnsdiskriminering og 
mobbing, og ellers støtte opp om elevenes selvutvikling. Skolehelsetjenesten et viktig supplement til lærernes arbeid, og SV 
mener at deres rolle i seksualundervisningen og det tverrfaglige samarbeidet med lærerne må forsterkes. 

Undervisningen i yngre alderstrinn – helt fra barnehagealder - vil først og fremst være i form av holdninger, aksept og respekt for 
ulikhet. Vi forutsetter at lærerplanenes innhold følges i skolenes undervisning og at undervisningen ivaretas av personer som har 
god kompetanse innen pedagogikk og seksualitet, enten dette gjøres av lærere, helsepersonell eller andre med relevant 
kompetanse.

Miljøpartiet de grønne vil opprette en LHBT+-sertifiseringsordning for helsevesenet og øke antall helsesøstre og andre yrkes-
grupper på skolen og styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge.

Seksualitetsundervisning må være en del av flere fag, slik det også er forutsatt i dagens læreplanverk. Det forestående arbeidet 
med nye læreplaner i alle fag er en god anledning til å forbedre læreplanmålene og tydeliggjøre skolens oppdrag på dette feltet. 
Senterpartiet mener kvaliteten på undervisningen hviler på at lærerne gjennom lærerutdanningen får nødvendig kompetanse til å 
undervise i disse emnene. Det bør også tilbys etter- og videreutdanningstilbud for lærere som har behov for faglig påfyll også i 
dette emnet.

Seksualundervisningen i for eksempel Finland og Danmark er mer systematisert og omfattende enn i Norge. KrF mener Norge 
må lære av land som Finland og Danmark og se på hvilke tiltak disse landene har, og hvordan tiltakene kan ha innvirkning på 
antall uønskede graviditeter og aborter. Vi mener også det vil være en fordel om man i større grad kan benytte kompetansen til 
eksterne aktører som skolehelsetjenesten i seksualundervisningen.

Venstre ønsker at seksualitetsundervisningen skal starte i barnehagen med alderstilpasset opplæring i barns seksualitet og rett 
til eget kropp/grensesetting. Seksualitetsundervisningen bør bidra til at alle får et trygt og normalt forhold til egen seksualitet slik 
at alle kan ha et ansvarlig, tilfredsstillende og trygt seksualliv. Elever trenger økt kunnskap og økt selvtillit for å kunne ta 
selvstendige valg om egen kropp og seksualitet. Venstre ønsker å sikre at barn og unge har kunnskapen, evnene, ferdighetene 
og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg. 
Venstre ønsker å ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen. Vi vil også 
legge til rette for etterutdanning og kurs i faget.  I tillegg ønsker vi at skolene arbeider mer aktivt med holdninger til kropp og 
seksualitet. 

Det er relevante kompetansemål om seksualundervisning i læreplanene i naturfag og samfunnsfag, men også i KRLE. Det er 
naturlig at det er lærere som står for undervisningen, men skolen kan også samarbeide med organisasjoner som kan bidra. 

- Helsesøstre og/eller jordmødre 
- Vi er tilhengere av at det er folk utenfor skolen som gjennomfører seksualundervisningen og ikke den læreren elevene kjenner  
  godt fra før.
- Vi har også mye positivt å si om undervisningsopplegget Uke 6
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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»



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 


