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Hvem er de?

• KSK kan identifisere seg som 

lesbiske, bifile, panfile, skeive 

eller noe helt annet - også 

heterofile

• Begrepet dreier seg om 

kvinnenes seksuelle praksis -

ikke seksuelle orientering 

• Svært mange KSK har sex med 

menn

• Dette gjelder også lesbene 
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The National Survey of Family Growth (2002)

• Halvparten av kvinnene som hadde praktisert sex med både kvinner og menn 

det siste året definerte seg som heteroseksuelle.

Kilde: NSFG 2: The National Survey of Family Growth 2002, (kvinnelige respondenter, N=5 801)

Kilde: Tao, Guoyo (2008): Sexual Orientation and Related Viral Sexually Transmitted Disease Rates Around US Women Age 15 to 44 years,

American Journal of Public Health, June 2008, vol 98, No. 6
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Seksuell orientering vs seksuell praksis

• Orientering/legning

H: 97,3 %

Lesbisk/bifil/annet: 2,7 %

• Praksis

KSK noen gang: 6,1 %

KSK siste fem år: 3,2 % 

• 72,1 % av de 3,2 % har hatt sex 

med en mann siste fem år

• Fordelt på orientering

H: 65,3 % 

L: 15,9 %

B: 17,1 %

Kilde: Geary RS, Tanton C, Erens B, Clifton S, Prah P, Wellings K et al. (2018): Sexual identity, attraction and behavior in Britain: 

The implications og using different dimensions of sexual orientation to estimate the size of sexual minority populations and inform 

public health interventions, PLoS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189607

http://helseutvalget.no
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189607
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KSK i Norge - et hårete estimat

Kilde: SSB.no

Kilde: Geary RS, Tanton C, Erens B, Clifton S, Prah P, Wellings K et al. (2018): Sexual identity, attraction and behavior in Britain: 

The implications og using different dimensions of sexual orientation to estimate the size of sexual minority populations and inform 

public health interventions, PLoS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189607

• 1 939 971 kvinner 15 - 74 år i 

Norge per 1.1.2018

• 6,1 % = 118 338 norske KSK 

(noen gang)

• 3,2 % = 62 079 norske KSK 

(siste fem år)

• 1 % = 19 399 norske lesber

http://helseutvalget.no
http://SSB.no
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189607
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Forskningsbasert kunnskap om norske KSK

• I norske studier stilles det 

spørsmål om respondenters 

seksuelle orientering

• Det stilles ikke spørsmål om 

respondentenes seksuelle praksis 

• Vi vet derfor en god del om norske 

lesbiske, heterofile og bifile kvinner

• Men vi har ingen forskningsbasert 

kunnskap om norske KSK

http://helseutvalget.no
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Seksuell orientering og helse

Kilde: Norman Anderssen og Kirsti Malterud (Red.) (2013): Seksuell orientering og levekår. 

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/7550/Seksuell_orientering_og_levek%C3%A5r.pdf

• Høyere andel psykisk uhelse 

blant lesbiske og bifile

• Bifilt orienterte kvinner scorer 

dårligst mht. psykisk helse, 

rusbruk, selvmordsforsøk og 

partnervold

• Lesbiske kvinner deltar i 

Livmorhalsprogrammet i 

betydelig lavere grad enn 

heterofile

http://helseutvalget.no
http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/7550/Seksuell_orientering_og_levek%C3%A5r.pdf
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Kilde: Norman Anderssen og Kirsti Malterud (Red.) (2013): Seksuell orientering og levekår. 

Figur: Bufdir, https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/lhbtiq/Helse/#info-graphics-header

http://helseutvalget.no
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Seksuell orientering og helsevesenet

Kilde: Norman Anderssen og Kirsti Malterud (Red.) (2013): Seksuell orientering og levekår. 

• En betydelig andel lesbiske og 

bifile opplever marginalisering i 

form av å være mindre åpen om 

sin seksuelle orientering

• Dette kan skyldes 

heteronormativiteten i 

samfunnet

• …som kan gjenspeiles blant 

annet i helsevesenet gjennom 

ansattes holdninger og 

forventninger til pasientene

http://helseutvalget.no
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Lesbiske erfaringer med norsk helsevesen

• Manglende oppmerksomhet om 

at de kunne være noe annet enn 

heterofile

• En del opplevde at legen ble 

ukomfortabel, nedlatende eller 

hardhendt da de var åpne om at 

de er lesbiske

• At pasienten var lesbisk ble 

ansett som årsak til alle plagene

• Mange har fått god støtte i 

komme ut-prosessen og hjelp til 

å akseptere egen legning

Kilde: Bjorkman, M., Malterud, K. (2009): Lesbian Women's experiences with health care: A qualitative study. Stand J Prim Health 

Care 2009; 27(4): 238-43. 

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5996/45096%20Bj%2b%C2%A9rkman%20main_thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://helseutvalget.no
http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5996/45096 Bj+%C2%A9rkman main_thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En kvinne oppsøker legevakten pga. magesmerter

Legen: Er du i et forhold?

Kvinnen: Ja.

L: Bruker dere prevensjon?

K: Nei.

L: Er du gravid?

K: Nei.

L: Har du tatt en graviditetstest?

K: Nei

L: Hvordan kan du da være sikker på 

at du ikke er gravid?

Kilde: Bjorkman, M., Malterud, K. (2009): Lesbian Women's experiences with health care: A qualitative study.

http://helseutvalget.no
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«Vanligvis har man jo femten ulike 

snappy kommentarer til den typen 

spørsmål, men det er ikke lett å 

være eplekjekk i en gynekologstol»
sa en av deltakerne i studien.

Kilde: Bjorkman, M., Malterud, K. (2009): Lesbian Women's experiences with health care: A qualitative study.
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Kan du spotte en KSK når hun 

kommer inn på kontoret ditt?

http://helseutvalget.no
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De fleste ble overrasket over at disse to er et par

Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud (Farmen 2018)

http://helseutvalget.no
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Ville du stilt disse to de samme spørsmålene?

Portia DeRossi og Ellen Degeneres

http://helseutvalget.no
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Hvordan møte alle på en trygg og åpen måte?

• Unngå å kjønne pasientenes 

partner(e)

• Still åpne spørsmål

• Vær nysgjerrig!

• Legg fra deg heteronormativiteten 

hjemme

• Ha et regnbueflagg på kontoret ditt

http://helseutvalget.no
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Hvorfor møte alle på en trygg og åpen måte?

• For å få riktig helsehjelp må 

kvinnene vite at de er i en 

risikogruppe og ha tillit til 

helsepersonell

• Svært få KSK vet at SOI-er 

(klamydia, herpes, gonoré og HPV) 

lett kan overføres mellom kvinner

• Lesber beskytter seg svært sjelden 

når de har sex - uavhengig av 

kjønn

• Øke testhyppigheten

http://helseutvalget.no
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Hvordan kan KSK praktisere sikrere sex?

• Kondom på sexleketøy og bytte 

når man bytter partner eller 

mellom vaginalt og analt

• Vannbasert glidemiddel

• Slikkelapp ved oralsex (vaginalt 

og analt)

• Engangshansker eller hyppig 

håndvask ved 

klitring/fingring/etc.

• Testing for SOI! Her skorter det 

per i dag

http://helseutvalget.no
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Å lage en slikkelapp

• Slikkelapper deles ikke ut gratis, 

men det gjør kondomer

• Slikkelapper er ikke til salgs i 

dagligvareforretninger og 

kiosker, men det er kondomer

• Slikkelapper er vesentlig dyrere 

enn kondomer

• Man kan lage en selv. Da 

trenger man en saks og et 

kondom

• https://youtu.be/O-bRI70cp8E

http://helseutvalget.no
https://youtu.be/O-bRI70cp8E
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Oppsummert

• Vi vet ingenting om norske KSK, 

men en del om lesbiske og bifile. 

Kunnskapen har trolig 

overføringsverdi

• For å hjelpe norske KSK til å 

ivareta sin egen og sin(e) 

partner(es) seksuelle helse bør 

helsepersonell bidra til å 

synliggjøre gruppen

• Da må vi forske mer og ta inn 

over oss at KSK-gruppen er 

vesentlig større enn lesbiske og 

bifile

http://helseutvalget.no


HFU-skolen 5. juni 2019   helseutvalget.noTakk for oppmerksomheten!

http://helseutvalget.no

