Oslo, 28. oktober 2019
Innspill til Oslo kommunes helse- og sosialutvalg
Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med innspill til Oslo kommunes helse- og
sosialutvalg i forbindelse med byrådets budsjettforslag for 2020.
Sex og samfunn ble etablert i 1971 og er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse
og rettigheter. Sex og samfunns driver klinisk-, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den
kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. I 2018 hadde vi i
underkant av 30 000 besøkende på klinikken, hvorav om lag 12 000 tok selvtest, i underkant av
18 000 møtte til timekonsultasjon.
Vårt formål er å arbeide for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både på individ- og
samfunnsnivå. I Oslo jobber vi særlig for å sikre at alle byens unge har et godt helsetilbud, og vi
har derfor blant annet etablert et tett samarbeid med byens helsestasjoner for ungdom (HFU).
I 2016 startet vi HFU-forum, et forum for alle ansatte ved Oslos 15 bydelsomfattende
helsestasjoner for ungdom, samt Helsestasjon for gutter og Helsestasjon for kjønn og
seksualitet. Forumet er en arena hvor medlemmene kan dele kunnskap og erfaringer, og det er
en viktig møteplass hvor helsestasjonene kan bli kjent med hverandre samt andre tilbud i Oslo.
Høsten 2018 og våren 2019 arrangerte vi HFU-skolen, som ble igangsatt etter ønske fra
medlemmene i HFU-forum. HFU-skolen ble realisert med midler fra Oslo kommune, og var en
kursrekke på 5 uker hvor ansatte ved Oslos helsestasjoner for ungdom fikk økt kompetanse på
feltet seksuell og reproduktiv helse.
Vi ser at både forumet og HFU-skolen har vært viktige arenaer for å diskutere og dele fra vårt
arbeid, og for at helsestasjonene kan lære av og bruke hverandre. Tilbakemeldinger fra
deltakerne viser at HFU-skolen har bidratt til økt refleksjon rundt og åpenhet i eget arbeid, som
overgår vår forventning til hva HFU-skolen kunne ønske å levere.
Alle landets helsestasjoner for ungdom skal følge krav og anbefalinger i Nasjonal faglig
retningslinjer for det forebyggende og helsefremmende arbeidet i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Sex og samfunn er, gjennom HFU-forum, HFU-skolen, og andre
opplæringstiltak, avgjørende for at Oslo kommune, gjennom byens helsestasjoner for ungdom,
kan levere på de krav og anbefalinger knyttet til seksualitet og seksuell helse.
Som det kommer frem av vår søknad vedlagt, har vi for budsjettåret 2020 søkt om kr.
9 850 000. I budsjettforslaget foreslås kr. 6 660 000, som er en reduksjon på kr. 1 340 000 fra
tilskudd gitt i 2019. Dersom det foreslåtte kuttet for 2020 gjennomføres, må vårt tilbud
reduseres tilsvarende.
Vi ser frem til å møte utvalget og delta på deputasjon.
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